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1. Įvadas 

2017 m. pavasarį Austrijoje buvo surengti pirmieji atviri internetiniai kursai suaugusiųjų švietimo 
specialistams „EBmooc“. Jie buvo skirti skaitmeninėms priemonėms bei suaugusiųjų švietimo įgūdžiams 

stiprinti ir susilaukė didelės sėkmės, pritraukdami apie 3 000 dalyvių. Rengiant šį leidinį šie kursai buvo 
laikomi atspirties tašku. Reakcijos į „EBmooc“ suaugusiųjų švietimo srityje iš pradžių buvo gana santūrios, 
vėliau vis palankesnės ir palaikančios, ir ne tik mokytojai, bet ir paslaugų teikėjai, programų ir produktų 
kūrėjai rodė vis didesnį susidomėjimą atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų (angl. Massive open online 
course, MOOC) formatu. Jiems ir skirtos šios gairės. 

Mes, kaip kūrėjų komanda, nuo pat pradžių planavome „EBmooc“ kuo plačiau dalytis mokymosi patirtimi ir, 

naudodamiesi tokiomis sklaidos priemonėmis kaip internetiniai seminarai, paskaitos ir leidiniai, prisidėti prie 

internetinio mokymosi skatinimo ir gerinimo vokiškai kalbančiųjų suaugusiųjų švietimo srityje. Šis leidinys yra 
šios sklaidos veiklos dalis. 

Leidinyje nagrinėjami atviri visuotinio nuotolinio mokymo kursai, t. y. platūs ir atviri skaitmeninio mokymosi 

pasiūlymai. Atviri visuotinio nuotolinio mokymo kursai gali būti labai skirtingi. Susipažinti pateikiame 

būdingas dviejų kraštutinių polių, būtent „xMOOC“ ir „cMOOC1“, charakteristikas: „xMOOC“ kursuose 
pateikiamas turinys, o „cMOOC“ – daugiausia rekomenduojama literatūra ir remiamasi skatinimo veiksniais. 

„xMOOC“ kursuose mokomasi iš pasitelktų ekspertų, o „cMOOC“ kiekvienas mokosi iš to, ko nori. „xMOOC“ 

kursuose numatyti aiškūs mokymosi tikslai visiems, o „cMOOC“ kursuose – nebent individualūs tikslai. 
„xMOOC“ kursai yra išbandyti ir sertifikuoti, o „cMOOC“ kursai – ne, nes kiekvienas mokosi to, ko nori. 
„xMOOC“ atveju naujumo efektas mažesnis, tačiau ryškesnis paslaugų teikimo aspektas. Todėl „xMOOC“ 

atveju lengviau pereiti nuo analoginio prie skaitmeninio švietimo formato (ir atvirkščiai, „cMOOC“ atveju 
reikia daugiau praktinės patirties ir savarankiškos veiklos). 

Kyla klausimas, ar apskritai įmanoma parengti bendras „how-to-mooc“ gaires, kurias būtų galima taikyti ir 
„xMOOC“, ir „cMOOC“. Be abejo, atsižvelgdami į mūsų didelę su „xMOOC“ susijusią patirtį, esame linkę 

remtis „x“ formatu. Vis dėlto „x“ ir „c“ laikome veikiau viena kitą papildančiomis nei nesuderinamomis 

kategorijomis. Yra ir tarpinių kategorijų tarp „cMOOC“ ir „xMOOC“, pvz., iš „kviestinių asmenų pranešimų“ 
sudaryti atviri visuotinio nuotolinio mokymo kursai arba atviri visuotinio nuotolinio mokymo kursai, kurie 
prasideda labai struktūrizuota veikla ir baigiasi nedidelių atvirų kūrėjų grupių sudarymu (t. y. pereinama nuo 

„x“ prie „c“). Apibendrinant galima pasakyti: Kiekvieniems atviriems visuotinio nuotolinio mokymo kursams 

reikalingi tam tikri pastovūs struktūriniai elementai, taip pat rengiant kiekvienus atvirus visuotinio nuotolinio 

mokymo kursus būtina užtikrinti laisvo žinių kūrimo ir darbo tinkle galimybes.2
 

Trys dizaino elementai, kuriems reikia skirti dėmesį rengiant abiejų tipų atvirus visuotinio nuotolinio mokymo 
kursus, yra: 

• tam tikras išankstinis proceso struktūrizavimas (pvz., grafikas ir (arba) kiti aiškūs orientavimosi ir struktūros 
elementai); 

• bendradarbiavimo ir tinklų kūrimo galimybės (pvz., socialinė žiniasklaida, interesų grupės ir pan.); 

• įvairiomis žiniasklaidos priemonėmis pagrįsta mokymosi aplinka, kuri būtų įvairiapusė ir tiktų skirtingų tipų 
besimokančiųjų poreikiams. 

Šios gairės, be abejo, labiau orientuotos į „xMOOC“, nei į „cMOOC“, bet jose aptariami ir minėti bendri 
dizaino elementai. 

Atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų gairių idėja nenauja. Jau yra nemažai gairių „How-to-moocs“, taip 

pat ir atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų, skirtų temai, kaip geriausiai sukurti atvirus visuotinio 

nuotolinio mokymo kursus (žr. 11.2 skyrių). 

1 Raidė „x“ santrumpoje „xMOOC“ reiškia „eksponentiškas“ arba „išplėstas“ – tokiu būdu žymimas didelis dalyvių skaičius arba 

klasės ar auditorijos išplėtimas. Kita vertus, raidė „c“ santrumpoje „cMOOC“ žymi konektyvistinį požiūrį: angl. connectivism). 

2 Tai rodo ir tyrimas, kuriame nagrinėjamos atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų dalyvių nuomonės ir patirtis (žr. L. Guardia / 

M. Maina / A. Sangra, 2013). 
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Jose visose atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų kūrėjai, remdamiesi savo patirtimi, mėgina pateikti 
(daugiau ar mažiau išsamių) patarimų kolegoms. 

Šios gairės skiriasi tuo, kad jose nagrinėjami konkretūs suaugusiųjų švietimo aspektai, išryškėję organizuojant 

„EBmooc“. Remdamiesi šia patirtimi, daugiausia dėmesio skyrėme šiek tiek kitokiems dalykams, nei, 

pavyzdžiui, aukštojo mokslo sektoriaus gairės. Didaktika „EBmooc“ taip pat nagrinėjama atsižvelgiant į 
tikslinę suaugusiųjų grupę. Taigi mes susitelkiame į suaugusiųjų švietimą ir gilinamės į tuos pagrindinius 
turinio aspektus, kurie pasirodė problemiškiausi. 

Be to, mes taip pat rekomenduojame esamus išteklius (žr. 11.2 skyrių) ir ypač norime paminėti gaires, 
parengtas 2015 m. administruojant atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų platformą „iMooX“: Elke 

Lackner paskelbė sistemingas gaires, įskaitant kontrolinį sąrašą, kurias galima parsisiųsti iš Graco universiteto 
atvirosios prieigos leidinių serverio.3 Ji nurodė, kad jos pateiktos kursų teikėjams skirtos gairės toliau 

tobulinamos, ir pabrėžė, kad atskiri patarimai turi būti nuolat peržiūrimi ir pritaikomi. Į tai atsižvelgėme 
naudodami tų gairių turinį mūsų tekste. Elkės Lackner „How-to-mooc“ kontrolinis sąrašas pateikiamas priedo 
11.3 skyriuje nepakeistas ir tebėra labai naudinga pagalbinė priemonė atvirų visuotinio nuotolinio mokymo 

kursų kūrėjams. 

2017 m. birželio 12 ir 13 d. „EBmooc“ komanda susitiko su suinteresuotosiomis dalyvaujančiomis šalimis, 

mokymo vadovais ir iniciatoriais Federalinio suaugusiųjų švietimo instituto organizuotame seminare ir 
bendravo internetu, kad aptartų pasibaigusį stebėtą „EBmooc“ procesą. Šia proga taip pat buvo paprašyta 
pateikti pageidavimus dėl šių gairių. Buvo pageidaujama, kad būtų įtraukta: su „EBmooc“ susijusios patirties 

ataskaitos ir mokymosi rezultatai, nurodyta geriausia praktika, taip pat ir kliūtys bei klaidų šaltiniai, 
metodiniai patarimai pedagoginei koncepcijai parengti, kontrolinis sąrašas, taip pat išsamios gairės, pagrįstos 

atvejo ar taikymo pavyzdžiais. Šiame leidinyje stengėmės kuo geriau atsižvelgti į minėtus pageidavimus. 

Gairės sudarytos taip: po bendrų patarimų dėl sprendimo surengti atvirus visuotinio nuotolinio mokymo kursus 

priėmimo aptartos išteklių, visuomenės informavimo, bendradarbiavimo, didaktikos, mokomosios medžiagų, 
licencijavimo, įgyvendinimo, papildomų pasiūlymų ir sertifikavimo formų temos: 

• Kiekviename iš šių skyrių pirmiausia išdėstomi bendrieji samprotavimai. 

• Toliau pateikiama trumpa su „EBmooc“ susijusios patirties ataskaita ir jos aptarimas. 

• Atsižvelgiant į abi šias dalis, suformuluojami patarimai, kurie tekste paryškinti. 

• Be to, daugelyje skyrių pateikiamos nuorodos į papildomą informaciją. 

Paskutinis skyrius skirtas temai „Atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų kokybė ir atsiliepimai“, o priede 
rasite minėtą kontrolinį sąrašą, mūsų šaltinius ir kitas rekomendacijas. 

Nuo pat pradžių turėtų būti aišku: geriausios gairės ar rekomendacijos negali pakeisti savo pačių patirties. Apie 
tai, kas lemia teigiamą mokymosi atviruose visuotinio nuotolinio mokymo kursuose patirtį, daugiausia galima 
sužinoti veikiant patiems ir apgalvojant šią veiklą. Todėl iškart pateikiame pirmąjį patarimą: 

 

 
 

 
3 Žr. http://unipub.uni-graz.at/obvugroa/content/titleinfo/456656 

Patarimas: 

Jūs turite patys išbandyti kursus! Neorganizuokite atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų 

kaip paslaugų teikėjai, prieš tai neišbandę vieno ar kelių atvirų visuotinio nuotolinio 
mokymo kursų kaip besimokantysis! 

http://unipub.uni-graz.at/obvugroa/content/titleinfo/456656
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Daugiau apie tai 

• Svetainėje http://course.oeru.org/moocs4all/ anglų kalba pateikti internetiniai kursai 

„moocs4all“, kuriuose mokoma, kaip be didelių išlaidų parengti atvirus visuotinio 

nuotolinio mokymo kursus ir į ką atkreipti dėmesį tai darant. 

• Svetainėje http://www.open.edu/openlearnworks/course/view.php?id=2221 rasite kursus anglų kalba 
tema „How to make an open online course“ (kaip parengti atvirus nuotolinius kursus), apimančius visus 

etapus nuo internetinių kursų planavimo iki paskelbimo. 

• Svetainėje http://howtomooc.org galima rasti „#MMC13“ arba „MOOC-Maker Course“(kursai 

atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų rengėjams), „cMOOC“ vokiečių kalba, kurių 

tikslas yra keičiantis patirtimi ir rengiant diskusijas kurti ekspertų tinklą ir ieškoti naujų 

idėjų. 

http://course.oeru.org/moocs4all/
http://www.open.edu/openlearnworks/course/view.php
http://howtomooc.org/
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2. Ar rengti atvirus visuotinio nuotolinio mokymo kursus? 
 

Kam tinka atviri visuotinio nuotolinio mokymo kursai? 

Pirmiausia kyla klausimas, ar atviri visuotinio nuotolinio mokymo kursai yra tinkamas formatas konkrečiam 

švietimo uždaviniui (su jo tiksline grupe ir tikslais). Toliau pateiktas kriterijų sąrašas skirtas padėti priimti 
sprendimą dėl formato tinkamumo. 

 
Kokioms temoms tinka atviri visuotinio nuotolinio mokymo kursai? 

• Temoms, su kuriomis reikia supažindinti plačiąją visuomenę (pvz., skaitmeninimas) 

• Temoms, kurios nuo pat pradžių kelia didelį susidomėjimą (pvz., pasiruošimo TOEFL egzaminui 
kursai4, skaitmeninio tapatumo tema kursuose „#ichMOOC“5, …) 

• Temoms, skirtoms tikslinėms grupėms, kurių beveik neįmanoma arba kurias labai sunku pasiekti asmeniškai 

• Temoms, turinčios normatyvinių aspektų, kuriuos reikia integruoti („xMOOC“) 

• Temoms, apimančios plėtojamus elementus, kurių atveju bendradarbiaujant turėtų būti kažkas sukurta 
(kaip „cMOOC“ arba išplėstas „xMOOC“, kaip, pvz., „Magenta-MOOC“ atveju6) 

• Temoms, kurias geriausiai gali būti pristatomos daugelio įvairių pranešėjų (ekspertus galima lengvai 
įtraukti į atvirus visuotinio nuotolinio mokymo kursus) 

• Temoms, kurios gali būti parengtos derinant žinias, praktiką ir keitimąsi informacija (t. y. ne vien tik 
naudojantis praktiniu vadovu) 

• Temoms, leidžiančioms įgyti praktinių įgūdžių, kai būtinas labai atidus stebėjimas (pavyzdžiui: 
„Kletter-MOOC“ (laipiojimo kursai)7; „Strick-MOOC“ (mezgimo kursai)8) 

• Temoms, kurių atveju dėl struktūrinių priežasčių turi būti sukurta bendra žinių bazė, skirta didelei 
grupei (pvz., Ispanijos statybos pramonei9, kt.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Kursų „TOEFL Test Preperation“ svetainė: https://www.edx.org/course/toeflr-test-preparation-insiders-guide-etsx-toeflx-2# 

5 Kursų „Mein digitales Ich“ (#ichMOOC) svetainė: https://mooin.oncampus.de/local/ildcourseinfo/index.php?id=oncam pus-

MOOC-2015-003182 

6 „Magenta MOOC“ („Deutsche Telekom“): http://www.telekom.com/magenta-mooc bzw. https://www.telekom.com/en/com- 

pany/human-resources/content/magenta-mooc-361206) 

7 Atvirus visuotinio nuotolinio mokymo kursus apie laipiojimą su 360 laipsnių kampu filmuojančia ir fotografuojančia kamera rasite 

svetainėje: https://imoox.at/mooc/local/courseintro/views/startpage. php?id=15 

8 Kursų „vhsStrickMooc“ svetainė: https://vhsstrickmooc.wordpress.com/ 

9 „Fundacion Laboral de la Construccion“ (Jose Antonio Viejo Rodriguez) – statybos pramonei skirti atviri visuotinio nuotolinio mokymo kursai 

http://www.edx.org/course/toeflr-test-preparation-insiders-guide-etsx-toeflx-2
http://www.telekom.com/magenta-mooc
http://www.telekom.com/en/com-
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Kokioms tikslinėms grupėms tinka atviri visuotinio nuotolinio mokymo kursai? 

• Tikslinėms grupėms, kurių darbo sąlygos ir (arba) laiko ištekliai labai skiriasi 

• Tikslinėms grupėms, kurios gyvena išsisklaidžiusios didelėje teritorijoje 

• Tikslinėms grupėms, kurių tęstinio mokymosi sąlygos ir ištekliai labai skiriasi (ir kurios gali dalyvauti labai 
nevienodu metu) 

• Tikslinėms grupėms, kurių gyvenimo ir (arba) darbo situacija nelabai užtikrinta, todėl mokymasis / tęstinis 
mokymasis beveik neįmanomas, nors yra galimybė naudotis internetu (pavyzdžiui: pabėgėliams skirti atviri 
visuotinio nuotolinio mokymo kursai, savanoriams skirti atviri visuotinio nuotolinio mokymo kursai) 

• Tam tikroms profesinėms grupėms laukiamų pokyčių atveju (pvz., Ispanijos statybos pramonei) 

• Iki šiol dažniau akademinėms tikslinėms grupėms, tačiau tai neturi būti laikoma bendra taisykle, pvz., 
atviri visuotinio nuotolinio mokymo kursai „Gratis Online Learning“ (nemokamas mokymasis internetu)10 (ir 
daugelis kitų) buvo skirti plačiajai auditorijai 

• Beveik visada labai nevienalytėms tikslinėms grupėms (nes atviri visuotinio nuotolinio mokymo kursai 
praktiškai atviri visiems) 

• „xMOOC“: asmenims, kurie vertina reguliarumą ir struktūrą ir nori „lankyti kursą“ 

• „cMOOC“: visiems, kurie nori kažką kurti drauge, pavyzdžiui, kursai „Corporate Learning 2025 MOOCathon“ 
(„#cl2025“)11 ar ankstesnės versijos kursai „Corporate Learning 2.0 MOOC“ („#cl20“), arba mažesnėms, 
eksperimentuoti mėgstančioms tikslinėms grupėms, kurios techniškai įgudusios ir linkusios kurti tinklus. 

 

Kokiais tikslais verta rengti atvirus visuotinio nuotolinio mokymo kursus? 

• Norint pasiūlyti aptarti kokią nors temą platesnei auditorijai 

• Norint efektyviai perduoti žinias ir įgūdžius 

• Norint skatinti tam tikroje srityje įtvirtinti pageidaujamą standartą 

• Norint prisidėti prie atvirųjų švietimo išteklių kurioje nors žinių srityje arba skirtų kuriai nors profesinei 
grupei 

• Norint panaudoti juos kaip žinių bazę, pvz., išplatinti pasiūlymą regioniniuose mišriuose kursuose 

• Norint panaudoti juos kaip rinkodaros priemonę („Edumarketing“): šiuo atveju teikėjas nemokamai 
pademonstruoja dalį kurso tikslinei grupei, kad būtų įgytas jos pasitikėjimas ir ji rinktųsi jo produktus 

• Norint parengti turinį nepriklausomai nuo teikėjų, kad kiekvienas galėtų susipažinti su šiuo turiniu ir juo naudotis 

(atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų kūrėjai tokiu atveju yra kitų švietimo paslaugų teikėjų partneriai) 

• Norint sutelkti ekspertų grupę darbui tam tikra tema ir suburti dalyvius į tinklą 

• Šiuo metu taip pat: norint pateikti pavyzdinį skaitmeninio švietimo formato naudojimo modelį 

Vieni šių temų, tikslinių grupių ir naudojimo būdų deriniai yra labiau pagrįsti, kiti mažiau, taip pat gali būti 

naudingos ir pereinamosios formos (pvz., bendrai naudojant „xMOOC“ elementą, skirtą sukurti bendrą žinių 
bazę, o paskui įtraukiant atskiras kūrybiškai dirbančias rengėjų grupes, kaip „Telekom“ kursų „Magenta 

MOOC“ atveju). 

Daug kitų atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų pavyzdžių galima rasti didelėse atvirų visuotinio nuotolinio 
mokymo kursų platformose, tokiose kaip „Coursera“13, „EdX“14 ir „Udemy“15. Internetinių kursų paieškos portale 
„Edukatico“ 2017-10-03 duomenimis galima rasti daugiau kaip 2600 įvairių teikėjų siūlomų vokiečių kalbos kursų, 
kurie suteikia daug galimybių: https://www. edukatico.org/de/kurse.0?language=1 

 
 

 
 

10 Šiuos atvirus visuotinio nuotolinio mokymo kursus tema „Gratis Online Learning“ (nemokamas mokymasis internetu) galite 

rasti svetainėje: https://imoox.at/mooc/local/courseintro/views/ startpage.php?id=30 

11 Informaciją apie kursus „Corporate Learning 2025 MOOCathon“ rasite svetainėje: https://colearn.de 

12 Kursų „Corporate Learning 2.0“ („#cl20“) svetainė: https://mooin.oncampus.de/local/ildcourseinfo/index.php?id=oncam pus-

MOOC-2015-003185 

13 „Coursera“ interneto svetainė: 

https://www.coursera.org/ 14 „EdX“ interneto svetainė: 

http://www.edukatico.org/de/kurse.0?language=1
http://www.coursera.org/
http://www.edx.org/
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https://www.edx.org/ 

15 „Udemy“ interneto svetainė: https://www.udemy.com/ 

http://www.edx.org/
http://www.udemy.com/
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Ne visada turi būti klasikiniai atviri visuotinio nuotolinio mokymo kursai: galimos įvairios alternatyvos 
(išplėstų arba mažesnių atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų variantai). Galima parengti, pavyzdžiui, 

labai nedidelės apimties mokymosi sesijas16 su mažais žinių moduliais, pateikiamais trumpų vaizdo filmukų 
forma; juos galėtų papildyti atmintinės ir papildomi internetiniai formatai, pvz., internetiniai seminarai. 

 
 

„EBmooc“ pavyzdys 

Patirtis, susijusi su atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų formato pasirinkimu 

Kokie „EBmooc“ atveju buvo pagrindiniai motyvai sukurti atvirus visuotinio nuotolinio mokymo kursus? 

• Tema, su kuria reikia supažindinti plačiąją visuomenę 

• Tam tikrą profesinę grupę labai dominanti tema 

• Tikslinė grupė, kurioje labai skirtingos darbo sąlygas ir todėl labai skirtingos tęstinio mokymosi sąlygos  

• Tikslinė grupė, kuri gyvena labai išsisklaidžiusi didelėje teritorijoje ir vargu ar galėtų būti tokiu 
mastu pasiekta naudojant kitus mokymosi formatus 

• Tikslinė grupė, kurioje labai skiriasi tęstinio mokymosi laiko ištekliai  

• Tikslinė grupė, kurios narių anksčiau įgytos žinios labai skiriasi 

• Taip pat dalyviai, kurių gyvenimo ir (arba) darbo situacija neužtikrinta ir kurie turi prieigą prie interneto 

• Tikslinė grupė, kuriai įprasta mokymosi / mokymosi forma yra „kursai“ (ir kuri veikiausiai gali 

teigiamai vertinti patarimus) 

• Turinys, kuris turėtų būti pasiūlytas aptarti plačiai auditorijai 

• Galimybė efektyviai perduoti žinias ir įgūdžius 

• Poreikis turėti (daugiau) atvirųjų švietimo išteklių skaitmeninio mokymosi tema, ypač skirtų 
suaugusiųjų švietimo profesinei grupei 

• Tradiciškai didelis suaugusiųjų švietimo specialistų poreikis keistis patirtimi ir kurti tinklus tęstinio 

mokymo srityje 
 

Gauta patirtis 

Šis metodas pasirodė esąs labai sėkmingas; visi vertinimo rezultatai, dalyvavusių ir kursus baigusių 

asmenų skaičiai, lyginant su kitais atvirais visuotinio nuotolinio mokymo kursais, buvo neįprastai dideli 
arba teigiami. Į kursus užsiregistravo 2 900 žmonių, 1 770 iš jų ketindami iš tikrųjų baigti. Tarp jų buvo 

1 650 aktyviai besimokančiųjų, t. y. dalyvių, kurie išlaikė bent vieną testą. Iš šių aktyviai besimokančiųjų 
1 050 išlaikė visus testus ir gavo baigimo sertifikatą; taigi baigusių asmenų dalis siekia apie 64 %. 

Taip pat verta pažymėti, kad puikiai pavyko su skaitmeninį turinį iškart naudojant skaitmeninį formatą 
pateikti asmenims, kurie turėjo mažai patirties skaitmeninėje aplinkoje. Veikiausiai tai lėmė paprasta 

prieiga su daugybe paaiškinimų, taip pat tai, kad mes sąžiningai prisistatėme kaip irgi besimokantieji, 

kaip iš tiesų ir buvo (ir tebėra). Mūsų nuomone, ypač svarbus tinkamas internetinės aplinkos ir 

analoginės aplinkos ryšys, nes mūsų pasiūlymas buvo orientuotas į kolegas, kurie mažai susipažinę su 
skaitmenine aplinka (taip pat žr. 10 skyrių). 

 
 
 
 
 
 
 

 
16 Taip pat žr. Austrijos pavyzdį https://neukurs.com/suche 
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3. Ištekliai 

Net ir geriausia atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų idėja gali žlugti dėl išteklių trūkumo. Ypač 
pradedantieji atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų kūrėjai neretai neįvertina piniginių, laiko, techninių ir 

žmogiškųjų išteklių poreikio. Todėl šie aspektai toliau paaiškinti išsamiau, remiantis mūsų pačių patirtimi. 

 

3.1. Žmogiškieji ištekliai 

Remiantis patirtimi, atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų kūrėjų komandoje turi būtų 

asmenys, turintys tokias kompetencijas: 

• Asmuo, turintis patirties atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų srityje (bent jau dalyvavimo patirties), 
kuris padėtų planuoti 

• Asmuo, turintis geras galimybes naudotis atitinkamomis / specialiomis reklaminės žiniasklaidos 
priemonėmis, internetu ir neprisijungus 

• Asmuo, turintis gerus kontaktus konkrečioje srityje („EBmooc“ atveju: suaugusiųjų švietimo srityje) 

• Asmuo, turintis žinių ir pasiryžęs mokytis vykstant dabartinei diskusijai dėl skaitmeninimo 

• Asmuo, turintis socialinės žiniasklaidos patirties ir noriai ja besinaudojantis 

• Komanda, kuri prireikus gali greitai dirbti kartu ir skubiai reaguoti internetu 

• Asmuo, turintis didaktinių žinių (ir pasiryžęs paversti jas skaitmenine veikla) 

• Asmuo, gebantis parengti turinį taip, kad jis tiktų konkrečioms žiniasklaidos priemonėms, ir 
galbūt prireikus dalyvauti vaizdo įrašų gamyboje (scenarijaus rengimas, įrašo demonstravimas, 
kalbėjimas prieš kamerą, kt.) 

• Asmuo, atsakingas už vaizdo įrašą (-us) (taip pat gali būti pats pranešėjas) 

• Asmuo, turintis žinių žiniasklaidos technologijų srityje, ypač vaizdo įrašų redagavimo ir (arba) 
baigiamojo montavimo, taip pat iš dalies jų gamybos srityje (kūrybinių formatų atveju) 

• Asmuo, turintis techninių žinių ir patirties, susijusios ketinama naudoti atvirų visuotinio 

nuotolinio mokymo kursų platforma, taip pat galintis teikti skubią pagalbą trikčių atveju 

• Asmuo, turintis labai gerų bendravimo (žodžiu ir raštu) įgūdžių, kad būtų užtikrinti ryšiai su visuomene ir 
parama 

• Asmuo, turintis patirties kaip suaugusiųjų švietimo specialistas, galintis teikti paramą mokantis (paramos 
grupės) 

• Asmuo, turintis patirties rengiant (dideles) vaizdo konferencijas, kad būtų galima rengti papildomus 
internetinius seminarus 

• Asmuo, galintis gerai koordinuoti veiklą ir motyvuoti 

Tokių praktinių žinių gali turėti, pavyzdžiui, komanda, sudaryta iš projekto vadovo, pagalbinio 

projekto personalo, žiniasklaidos specialisto ir bendradarbiavimo partnerių, kaip buvo „EBmooc“ 

atveju. Tačiau grupė gali būti sudaroma ir kitaip. 
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3.2. Techniniai ištekliai 

Tradicinių atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų turiniui kurti paprastai pakanka biure naudojamos 
aparatinės ir programinės įrangos; papildomai gali prireikti paprastų vaizdo įrašų apdorojimo programų. 

Tam tikromis aplinkybėmis įgyvendinimui gali reikėti ir papildomų bendradarbiavimo bei bendravimo 
priemonių; tokiu atveju gali būti naudojama atvirojo kodo programinė įranga. 

Jei neplanuojama siūlyti atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų specialiai pačių sukurtoje platformoje, o 
ketinama naudotis jau egzistuojančia (ir neprofesionalams tikrai tikslinga tai daryti), papildomos techninės 
įrangos, programinės įrangos ir techninių žinių gali prireikti tik gaminant vaizdo įrašus ir atliekant jų baigiamąjį 

montavimą (taip pat žr. 7.1.3 skyrių). Tačiau net ir naudojant dabartinius vidutinės klasės biuro kompiuterius, 
žiniatinklio kamerą, pradedantiesiems skirtą mikrofoną ir neprofesionalams pritaikytas vaizdo apdorojimo 
programas galima sukurti tinkamus vaizdo įrašus. 

 
Interneto ištekliai ir platforma 

„Žinoma, turint tam tikrų techninių gebėjimų galima patiems sukurti atviriems visuotinio nuotolinio 
mokymo kursams skirtą infrastruktūrą: pavyzdžiui, pasinaudojant „WordPress“, kaip mes 
planuojame mūsų „Corporate Learning 2025 MOOCathon“17 atveju. Arba galima įdiegti „Open 
edX“18. Taip pat galima kreiptis į pasirengusius padėti kolegas iš „Mooin“. Bet kokių atveju 
tinkamų galimybių yra ir dažnai jos skirtos subjektams, kurie yra profesiškai ar komerciškai susiję 
su švietimu.“ 

(J. Robes, 2017, 1 dalis). 

 
17 Šiuos naudojantis „WordPress“ parengtus atvirus visuotinio nuotolinio mokymo kursus galima rasti čia: https://colearn.de/ 

18 „Open edX“ yra atviro kodo „kursų valdymo sistema“, kuria naudojantis galima sukurti savo pačių platformą atviriems 

visuotinio nuotolinio mokymo kursams: https://open.edx.org/ 

„EBmooc“ pavyzdys 

Su žmogiškaisiais ištekliais susijusi patirtis 

Parengti „EBmooc“ užtruko iš viso 1 355 darbo valandas. Įprastam atvirų visuotinio nuotolinio 

mokymo kursų parengimui toks valandų skaičius būtų neįprastai didelis, tačiau siekiant pirmą 

kartą sukurti sėkmingus atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursus jis veikiausiai tipiškas. 

Kadangi „EBmooc“ buvo pirmieji CONEDU savarankiškai sukurti ir pravesti atviri visuotinio 

nuotolinio mokymo kursai, pirmasis procesas atėmė ir daug „mokymosi laiko“: pagrindinės 

komandos nariai daug ką darė pirmą kartą. Iš viso prireikė kiek daugiau nei 1,5 metų darbo, 

dirbant pusę darbo dienos ir panaudojant įvairias atskirų žmonių žinias. 

Į šį laiką neįskaičiuojamas kai kurių išorinių pranešėjų darbas rengiant turinį, internetinių 

seminarų vedimas (panaudojant reikiamą praktinę patirtį), techninė pagalba atvirų visuotinio 

nuotolinio mokymo kursų platformai „iMooX“, įgyvendinimo metu ir pirmiausia atskirų studijinių 

vaizdo įrašų kūrimas, jų filmavimas ir iš dalies taip pat montavimas. Visa kita, įskaitant 

daugumą vaizdo įrašų, kūrė ir tvarkė pusę dienos dirbanti komanda. 

 
Gauta patirtis 

Reikalingas laikas buvo apskaičiuotas nepakankamai tiksliai, todėl prireikė neplanuotų 

viršvalandžių, viena vertus, dėl to, kad užsibrėžėme tikslą užtikrinti turinio tikslumą, ir, 

kita vertus, dėl to, kad prireikė daug pagalbos įgyvendinimo etape (žr. 8.2.2 skyrių). Ypač 

atliekant pirmąjį atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų bandymą verta pasirūpinti 

pakankamu išteklių rezervu. 
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Todėl dauguma „xMOOC“ siūlomi ir vykdomi jau esančiose, specialiose atviriems visuotinio nuotolinio mokymo 
kursams skirtose platformose. Tokios platformos, kaip, pvz., „iMooX“, turi jau parengtą struktūrą, kuri patikrinta ir 

išbandyta. Tokia struktūra iš esmės turi būti tik „užpildyta“ turiniu ir ištekliais; 
tam paprastai pakanka pagrindinių skaitmeninių įgūdžių. Be „iMooX“, suaugusiųjų švietimui skirtos 
konkrečios platformos yra taip pat „mooin“19 arba „udemy“20. 

Iš esmės kaip atviriems visuotinio nuotolinio mokymo kursams skirtą platformą galima naudoti ir jau veikiančias 

mokymosi valdymo sistemas, tokias kaip „Moodle“. Pavyzdžiui, „Mooin“ ir nuo atnaujinimo 2017 m. rudenį taip pat 

ir „iMooX“ yra pagrįstos sistema „Moodle“, kuri buvo atitinkamai pritaikyta. Galų gale, atviriems visuotinio 
nuotolinio mokymo kursams skirta platforma yra ne kas kita, kaip vartotojams patogi naudoti mokymosi platforma, 
orientuota į didelį dalyvių skaičių ir suteikianti galimybę intensyviai vykdyti panašią veiklą. 

Be to, atsiranda vis daugiau atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų, kuriems nereikia specialios mokymosi 
platformos, pavyzdžiui, „Corporate Learning 2025 MOOCathon“, kurie yra „cMOOC“, vykdyti 2017 m. vasarą ir 
pirmiausia skirti gerai veiklą internete išmanantiems kūrėjams. Kursai vyko atviru internetu ir socialiniais tinklais. 
Bendrasis informacinis centras buvo colearn.de/cl2025. Tiesioginės sesijos, tokios kaip pagrindiniai pranešimai, 
buvo įrašyti naudojantis „Skype for Business“ („# Skype4B“) ir įkelti į „YouTube“. Buvo rekomenduota surengti 
tiesioginius susitikimus ir sudaryti papildomą internetinę grupę, taip pat buvo pateikta apžvalga, tačiau kitokios 
centralizuotos pagalbos nebuvo. Aštuonioms bendrovėms buvo suteikta galimybė dalyvauti po vieną savaitę ir 
pasiūlyti savo veiklą. 

Panašūs atviri „cMOOC“ buvo kursai MOOC kūrėjams „# MMC13“, kurie jau 2013 m. buvo skirti visiems 

esamiems ar būsimiems atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų kūrėjams. Juose parengta ir pateikta daug 

bendrai sukurtų išteklių atviriems visuotinio nuotolinio mokymo kursams – ir šį kartą be klasikinės atviriems 
visuotinio nuotolinio mokymo kursams skirtos platformos: 

https://mooc13.wordpress.com/sonstiges/mmc13/ 

Tačiau reikia suprasti, kad šių „cMOOC“ atveju naudotojai paprastai nėra administruojami, todėl vargu ar 

galima centralizuotai valdyti procesą ir turima mažai informacijos apie visas veiklos rūšis. Dėl to kyla 
problemų atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų srities pradedantiesiems, kurie mažai naudojasi tinklo 

struktūromis. 

 
Erdvės internete ir duomenų perdavimo linijų poreikis 

Erdvės internete poreikis atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų nėra problema, kol vaizdo įrašai keliami į 
„YouTube“ (likusiai atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų mokomajai medžiagai pakanka esamo 
serverio). 

Problemos susijusios ne tiek su erdve internete, kiek su tinklo linijomis, kai staiga tuo pat daug žmonių žiūri (nori 

žiūrėti) vaizdo įrašus. Dėl tokių didelių ir staiga išaugusių vartotojų skaičių, kuriuos sunku numatyti, naudojamai 

techninei infrastruktūrai keliami reikalavimai aukštesni nei standartinės tokio paties dydžio mokymosi valdymo 

sistemos atveju. 

Taigi techninis uždavinys yra turėti platformą, leidžiančią prisijungti vienu metu daugeliui vartotojų, o tai iš esmės 
sunku nuspėti, nes prisijungiančiųjų skaičiaus kitimo kreivė nėra tiesinė. Jei norite praktikoje išvengti viso atvirų 

visuotinio nuotolinio mokymo kursų „įstrigimo“ visiems vartotojams rizikos, turite imtis atsargumo priemonių. 
Tokiems atvejams skirtų techninių sprendimų yra, bet dėl to gali padidėti išlaidos. 

 
Saugumas ir duomenų apsauga 

Techninės įrangos klausimas taip pat susijęs su saugumu ir duomenų apsauga. Kalbant apie platformų 

operatorius, (duomenų) saugumas reiškia, kad operatoriai turi nuolatinę prieigą prie duomenų, būtinų 

platformos veikimui užtikrinti. 

Kalbant apie turinio teikėjus, saugumas, pavyzdžiui, reiškia, kad nenaudojami nesaugūs ar perteklinius 
duomenis kaupiantys įrankiai (pvz., gamintojas „Adobe“ nebepalaiko technologijos „Flash“, kuri laikoma 
galima saugumo rizika vidutinės trukmės laikotarpiu). 
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19 Kaip tapti „Mooin“ kūrėju, paaiškinta šiuose atviruose visuotinio nuotolinio mokymo kursuose: 

https://mooin.oncampus.de/local/ildcourseinfo/index.ph p?id=oncampus-MOOC-2016-003104 

20 Apie kursų kūrimą naudojantis „udemy teach“ galima sužinoti svetainėje: https://teach.udemy.com/course-creation/ 
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MOOC suaugusiųjų švietime: kaip sėkmingai sukurti atvirus visuotinio nuotolinio mokymo kursus 

 

Vartotojas irgi turi rūpintis savo saugumu ir, atsisiųsdamas išorinį turinį, elgtis atsargiai (kenkėjiškos 

programos taip pat gali būti susietos su forumuose skelbiamomis žinutėmis), taip pat apgalvotai atrinkti 

pateikiamus asmens duomenis (pvz., naudojantis „Google“ paslaugomis). 

Taip pat turi būti užtikrinta, kad be vartotojų sutikimo jų duomenys nebūtų perduodami trečiosioms šalims. 

Šiuo atveju svarbu, kad atitinkama atviriems visuotinio nuotolinio mokymo kursams skirta platforma atitiktų 
Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir kad turėtų būti įtvirtinta nuostata (pvz., nustatant vartotojų 
politiką), pagal kurią duodami aiškų sutikimą tvarkyti savo duomenis vartotojai turi žinoti, kokie duomenys 
bus saugomi (ir kokiais tikslais). 

Be to, mes rekomenduojame įtraukti nuorodas apie tai, kaip dalyviai gali papildomai apsaugoti save. Taip pat gali 
padėti SIMOOC (saugesnio interneto atviri visuotinio nuotolinio mokymo kursai), atviri internetiniai kursai, 

kuriuose paaiškinama apie saugų naudojimąsi internetu (ir jame pateikiama šviečiamojo pobūdžio informacija): 

https://imoox.at/mooc/local/courseintro/views/startpage.php?id=6 

 

Daugiau naudingos informacijos galima rasti šiais adresais: 

• https://www.onlinesicherheit.gv.at/ (Austrijos federalinės vyriausybės elektroniniam saugumui skirtas portalas) 

• https://www.saferinternet.at/ (Austrijos taikomųjų telekomunikacijų instituto informacija 
apie saugų naudojimąsi internetu) 

• https://www.internet-sicherheit.de/ (Interneto saugumo instituto interneto svetainė) 

• http://www.mimikama.at/allgemein/sicherheits-irrtmer-internet/ („MimiKama“21 – informacija apie 
dažnas saugumo klaidas naudojantis internetu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 „Mimikama“ yra Austrijos švietimo apie piktnaudžiavimą internetu asociacija: https://www.mimikama.at/ 

https://imoox.at/mooc/local/courseintro/views/startpage.php?id=6
http://www.onlinesicherheit.gv.at/
http://www.saferinternet.at/
http://www.internet-sicherheit.de/
http://www.mimikama.at/allgemein/sicherheits-irrtmer-internet/
http://www.mimikama.at/
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„EBmooc“ pavyzdys 

Techninė įranga: aparatinė ir programinė įranga 

„EBmooc“ turinys buvo sukurtas standartiniuose nešiojamuosiuose kompiuteriuose su šiuo metu 
naudojamais vidutinės ar aukštesnės klasės procesoriais, didele darbine atmintine ir greita SSD 

atmintine (vietoj įprastų standžiųjų diskų). FULL HD raiškos žiniatinklio kamera užtikrino patenkinamą 
įrašymo kokybę (ypač apšvietimo ir spalvų derinimo) net ir neprofesionaliomis sąlygomis. Tik tais 
atvejais, kai ekrano turinys buvo tuo pačiu metu ir įrašomas, ir vaizduojamas (ekrano užfiksavimo 

funkcija), iš dalies buvo pasiektos prietaisų galimybių ribos ir tai atsiliepė įrašų kokybei. 

Vaizdo įrašai buvo sukurti naudojant įvairius programinės įrangos sprendimus. Įrašant ekrano turinį, buvo 
naudojama programinė įranga „Camtasia“, iš dalies taip pat ir „VLC Media Player“. 

Išmaniojo telefono ekrano turiniui parodyti kompiuterio ekrane buvo naudojama programinė įranga 
„Mirroring 360“. Ekrano turiniui vaizduoti įrašant buvo naudojama „Power Point“. 

 
Su platforma susijusi patirtis 

Norintiems kurti kursą pagal struktūrą, įprastą „xMOOC“, reikalinga platforma. „EBmooc 2017“ buvo 
vykdyti iki šiol vienintelėje Austrijoje atviriems visuotinio nuotolinio mokymo kursams skirtoje platformoje 
„iMooX“ prieš jos pertvarkymą pagal „Moodle“. Taigi buvo pasirinkta daug metų naudota platforma. 

Vis dėlto visame pasaulyje pereinant prie interneto naršyklių, įspėjančių, kad HTTP protokolas nesaugus, 
kilo trumpalaikių sunkumų. Dėl šio „įspėjimo“, kad „iMooX“ gali būti nesaugus, nedelsiant buvo įjungtas 
protokolas HTTPS. Taigi buvo problemų su trečiųjų šalių teikėjais, kurie dar nereagavo į perjungimą. 
Konkrečiai dėl to kartais buvo nerodomas turinys, pvz., vaizdo įrašai. Techninis šios problemos 
sprendimas būtų reiškęs, kad kursų metu būtų reikėję atlikti pakeitimus, o tai būtų susiję su tam tikra 
rizika. Todėl vietoj to buvo nuspręsta dar labiau sustiprinti individualų palaikymą ir pasiūlyti 
alternatyvas („YouTube“ kanalą, atsisiuntimo paslaugas ir t. t.). Šios problemos buvo išspręstos ir 
visuotinai pereita prie HTTPS protokolo. 

Antrą kartą kursai vyks 2018 m. platformoje „iMooX“, po jos pertvarkymo pagal sistemą „Moodle“. 

 
Saugumas ir duomenų apsauga „EBmooc“ 

Atrankos kriterijus, susijęs su „EBmooc“ saugumu ir duomenų apsauga naudojant atskirus įrankius, 
buvo laikomas mažiau svarbiu nei paprastumas ir patikrintas praktiškumas. Šis faktas kai kuriems 

dalyviams kėlė nerimą ir nėra idealus sprendimas. Tačiau niekada nebuvo atskleista informacija 
trečiųjų šalių tiekėjams, taigi duomenų apsauga buvo visiškai užtikrinta. 

 
Gauta patirtis 

Mūsų nuomone, jei įmanoma, turėtų būti naudojamasi jau sukurta ir patikrinta platforma. Vis dėlto, 

nepaisant bendradarbiavimo su atitinkamais ekspertais, vargu ar pavyks išvengti vieno ar kito techninio 
sutrikimo: internetas ir įvairios internetinės priemonės tiesiog be perstojo kinta ir yra nuolat atnaujinami. 
Konkrečiai kalbant, tai reiškia, kad nereikėtų pasikliauti stabilumu – būtina mokėti improvizuoti ir 

pasirūpinti, kad komanda gebėtų šalinti triktis, bei užtikrinti tinkamą bendravimą su išorės subjektais, visais 
dalyviais ir susijusiomis šalimis. 
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3.3. Finansiniai ištekliai 

„Literatūroje pateikiami skirtingi duomenys apie atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų išlaidas. 
Vašingtono universitete atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų „Coursera“ sukūrimas kainuoja nuo 
15 000 iki 30 000 JAV dolerių (žr. P. Fain, 2013, o. S.). Pensilvanijos universitetas nurodo, kad atvirų visuotinio 
nuotolinio mokymo kursų „Coursera“ sukūrimo kaina yra 50 000 JAV dolerių (žr. W. Lewin, 2013, o.S.). 
„Udacity“ skirtų aukštos kokybės atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų, kuriuose siūloma mokamos 
individualios pagalbos galimybė ir oficialus baigimo pažymėjimas, sukūrimas kainuoja apie 140 000 JAV 
dolerių vienam kursui ir 45 000 JAV dolerių vienam pagalbą teikiančiam darbuotojui per metus (žr. 
J. Loviscach / S. Wernicke, 2013, p. 98). Miuncheno technikos universitetas skyrė 250 000 EUR biudžetą 
penkiems atviriems visuotinio nuotolinio mokymo kursams sukurti ir įgyvendinti „Coursera“ ir „edX4“ 
platformose (žr. TUM, 2014, o. S.). Keturių atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų, skirtų „Coursera“ 
platformai, sukūrimas Miuncheno Liudviko Maksimilijano universitetui kainavo beveik 60 000 EUR, 
neįskaitant išlaidų personalui (žr. A. Becker, 2014, o. S.)“ 

(S. Dreisiebner / M. Ebner / M. Kopp, 2015, p. 72f.) 

Tokie dideli skirtumai, iš dalies atsiradę dėl taikytų įvairių skaičiavimo būdų (dėl kurių palyginimas tampa 

sudėtingesnis), leidžia daryti pirmiausia tokią išvadą: atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų kūrimas nėra 
pigus, bet tai atperka didžiulis skaičius besimokančiųjų, kurie gali būti pasiekti per atvirus visuotinio 
nuotolinio mokymo kursus. 

Konkrečius skaičiavimus, susijusius su Austrijos atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų platforma 

„iMooX“, pateikė DS. Dreisiebner / M. Ebner / M. Kopp (2015 m.). Šie skaičiavimai grindžiami prielaida, kad 

kuriant kursų turinį viena kurso mokomoji sesija parengiama per dvylika valandų, kuriant vaizdo įrašus viena 
minutė vaizdo medžiagos parengiama per 3,5 valandos, o vienas vaizdo įrašas galutinai sumontuojamas per 
1,5 valandos, taip pat 3,5 valandos tenka vienos kurso mokomosios sesijos turiniui tvarkyti platformoje. Be 

to, kiekvieno kurso atveju 15 valandų tenka turinio ir 10 valandų techninei kokybei užtikrinti. Dėl to 
paskelbiant galiojančias kolektyvines sutartis išlaidos „7 savaičių trukmės atviriems visuotinio nuotolinio 

mokymo kursams, kuriuos sudaro septynios mokomosios sesijos su dviem maždaug šešių minučių vaizdo 

įrašais kiekvienoje iš jų“, parengti siekė 10 000 EUR (ten pat, p. 73). Be to, kiekvienoje kurso mokomojoje 

sesijoje 10 valandų reikės besimokantiesiems ir forumams kuruoti (apie 270 eurų vienai mokomajai sesijai). 
Platformos ir infrastruktūros eksploatavimo metinės bazinės išlaidos siekia apie 58 000 EUR. Tikrąja atvirų 

visuotinio nuotolinio mokymo kursų verte autoriai laiko jų potencialą per jų vykdymo laikotarpį ir 
nepriklausomai nuo vietos padaryti prieinamesnį ir demokratizuoti švietimą, taip pat kurti naujas didaktines 

(tolesnio) mokymo galimybes (žr. ten pat, p. 73–78). 

Pirmiau išdėstyti teiginiai leidžia susidaryti pradinį vaizdą, tačiau jie daugiausia susiję su situacija 
universitetuose, kuriuose už nedidelį honorarą gali būti pasitelkiami pagalbininkai studentai ir kuriuose (visų 

pirma) už atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų kūrimą atsakingų asmenų žinios ir darbo laikas gali būti 
(bent jau iš dalies) apmokamos mokant jiems atlyginimą. 

Suaugusiųjų švietimo srityje analogiškas atvejis būtų, jei samdyti programų valdytojai, taip pat ir veiklą vykdantys 

suaugusiųjų švietimo specialistai, kurių darbo valandos nėra griežtai skirtos kursams vesti, galėtų būti įtraukti į 

internetinio turinio kūrimą. Tokia situacija suaugusiųjų švietimo srityje pasitaiko nedažnai. Tai galėtų būti geras 
ateities modelis, nes mokymasis internetu toliau populiarėja, tačiau tam būtini procesai suaugusiųjų švietimo 
srityje dar tik pradedami įgyvendinti. 

Kitaip tariant, visi, norintys kaip suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjai siūlyti atvirus visuotinio nuotolinio mokymo 
kursus, taikant dabartinius veiklos modelius turės finansuoti didžiąją dalį reikiamų išlaidų personalui, todėl negalės 

išsiversti be rėmėjų lėšų ir (arba) viešojo finansavimo. 
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Kuriant atvirus visuotinio nuotolinio mokymo kursus suaugusiųjų švietimo srityje, galimi įvairūs veiklos 

modelių variantai ar scenarijai, kurie šiuo metu tiriami vykdant „EBmooc 2018“.22 Viena iš galimybių yra 

suteikti atvirą prieigą prie bazinio internetinio kurso, o už papildomus pasiūlymus arba (į kompetenciją 
orientuotus) patikrinimus ir sertifikatų išdavimą imti mokestį. Be to, galima pritraukti rėmėjus atskiroms 
kurso mokomosioms sesijoms kurti (nedarant poveikio visuotinio nuotolinio mokymo kursų atvirumui). 

Atviri visuotinio nuotolinio mokymo kursai, nepaisant didelių kūrimo išlaidų, yra patrauklūs dėl jų kintamo 

atsiperkamumo: kūrimo išlaidos visada vienodos, nepriklausomai nuo dalyvaujančių besimokančiųjų skaičiaus. Taigi 
pasiūlymas „atsiperka“ tuo labiau ir yra tuo pigesnis vienam dalyviui, kuo daugiau dalyvių pritraukiama. Pavyzdžiui, jei 
bendros kurso išlaidos siektų 80 000 EUR, esant 300 prisiregistravusių dalyvių ir 100 užbaigusių kursą asmenų, išlaidos 

vienam dalyviui būtų kiek mažiau nei 270 EUR, o kiekvienam jį užbaigusiam asmeniui – 800 EUR. Esant 3000 
prisiregistravusių dalyvių ir 1000 užbaigusių kursą asmenų, išlaidos vienam dalyviui siektų tik apie 27 EUR, o kiekvienam 
jį užbaigusiam asmeniui – 80 EUR. 

Taip pat reikia turėti omenyje, kad papildomos išlaidos vienam dalyviui toliau mažėtų kiekvieną kitą kartą 
vykdant kursą, nes tuo atveju, jei kursas kartojamas nepakeistas, atkrinta didžioji dalis kūrimo išlaidų. Jei 

kiekvienam tolesniam vykdymo etapui numatomas 10 000 EUR biudžetas ir sumažėja prisiregistravusių 
dalyvių skaičius, visiems vykdymo etapams numatytos išlaidos vienam prisiregistravusiam ir vienam kursą 
baigusiam asmeniui mažėja taip: 

 

Vykdymo 
etapas 

Biudžetas Prisiregistravusi
ų dalyvių 
skaičius 

EUR / 
prisiregi

str. 
dalyviui 

Kursą baigusių 
asmenų 
skaičius 

EUR kursą 
baigusiam 
asmeniui 

1. 80 000,00 EU
R 

3 000 26,67 E
UR 

1 000 80,00 EUR 

Iš viso 80 000,00 EU
R 

3 000 26,67 E
UR 

1 000 80,00 EUR 

2. +10 000,00 EU
R 

+1200 8,33 EU
R 

+400 25,00 EUR 

Iš viso 90 000,00 EU
R 

4 200 21,43 E
UR 

1 400 64,29 EUR 

3. +10 000,00 EU
R 

+600 16,67 E
UR 

+200 50,00 EUR 

Iš viso 100 000,00 EU
R 

4 800 20,83 E
UR 

1 600 62,50 EUR 

1 pav.: Išlaidų vienam asmeniui pokyčiai pakartotinai vykdant atvirus visuotinio nuotolinio mokymo kursus 

 
Pirmiausia, tai reiškia, kad atviri visuotinio nuotolinio mokymo kursai yra ekonomiškai efektyvūs tik tada, jei 
yra didelis dalyvių ir kursus baigusių asmenų skaičius. Antra, galima daryti išvadą, kad beveik visada apsimoka 

vykdyti kursus keletą kartų (jei nereikalingi turinio pakeitimai). 

 
Pasirengimas mokėti 

Atliekant galutinį „EBmooc“ vertinimą, sėkmingai kursą baigusių asmenų buvo paklausta, kokią fiktyvią kainą 
jie sutiktų mokėti už „EBmooc“, įskaitant paramos grupę. 30 proc. respondentų pasirinko atsakymo variantą 
0 EUR, t. y. jokiu atveju nesutiktų mokėti už tokį pasiūlymą (ši dalis maždaug atitinka jau anksčiau dalyvavusių 

atviruose visuotinio nuotolinio mokymo kursuose dalyvių dalį). 20 proc. respondentų sutiktų už šį pasiūlymą 

mokėti nuo 1 iki 50 EUR, 19 proc. būtų sutikę už dalyvavimą „EBmooc“ mokėti 51–100 EUR, o 31 proc. – 
daugiau kaip 100 EUR. Varianto „be paramos grupės“ atveju respondentų dalis, pasirinkusi atsakymą „daugiau 
nei 100 EUR“, sumažėjo maždaug 10 proc., o respondentų dalis, pasirinkusi atsakymą „nuo 1 iki 50 EUR“, 

atitinkamai padidėjo. 
 
 

22 Rezultatai pirmą kartą skelbiami svetainėje adultbildung.at 2018 m. pradžioje. 
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Fiktyvi kaina be paramos grupės 

40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    nieko           1–50         51–100     per 100 

Suma eurais 

2 pav.: „Kiek jūs mokėtumėte už dalyvavimą „EBmooc“?“ (be paramos grupės) 

 
Iš esmės pasirengimas mokėti buvo didesnis 

• esant bendram teigiamam įvertinimui ir teigiamam vaizdo įrašų įvertinimui, 

• iš anksto užsibrėžus tikslą bet kokiu atveju sėkmingai baigti kursą, 

• vyresnio amžiaus asmenų, 

• esant geresniems asmeniniams mokymosi rezultatams ir 

• tvirčiau apsisprendus po kursų naudoti daugiau įrankių arba toliau rekomenduoti kursą. 

Pasirengimas mokėti buvo mažesnis, turint daugiau patirties atvirų visuotinio nuotolinio mokymo 

kursų srityje. 
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„EBmooc“ pavyzdys 

Su finansiniais ištekliais susijusi patirtis 

„EBmooc17“ buvo skirtas 78 558,23EUR biudžetas (po padidinimo). Iki nustatyto termino pabaigos 

2017 m. rugpjūčio 31 d. buvo 3 065 užsiregistravę asmenys ir 1 038 kursą užbaigę asmenys. Taigi 
išlaidos vienam kursą užbaigusiam asmeniui siekė 72,53 EUR, o vienam užsiregistravusiam asmeniui – 
25,63 EUR. 

Reikia tikėtis, kad patenkintų dalyvių skaičius turės teigiamą poveikį į „EBmooc18“ užregistravusių 

dalyvių skaičiui. Tačiau net ir tuo atveju, jei užregistravusių dalyvių skaičius būtų gerokai mažesnis, nei 

tikimasi, dėl mažesnių kūrimo išlaidų antrajame vykdymo etape išlaidos vienam užsiregistravusiam / 
kursą baigusiam dalyviui dar sumažėtų (išlaidos personalui, vykdančiam mokslinių tyrimų, perkėlimo ir 
publikavimo veiklą, į šiuos skaičiavimus neįtraukiamos). 

 
Gauta patirtis 

Be viešojo finansavimo mažas teikėjas negali parengti atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų; tai 

taip pat taikytina ir didėjant teikėjo patirčiai, susijusiai su veikla internete. Viešąjį finansavimą ypač 
tikslinga skirti tada, kai jis susiejamas su atvirųjų švietimo išteklių plėtojimo sąlyga, nes tokiu būdu 

sukuriami daugkartinio naudojimo ištekliai visai darbo sričiai. 

Siekiant optimalaus pakartotinio naudojimo, vaizdo įrašai turėtų būti kuriami šiek tiek kitaip, nei norint 

užtikrinti optimalią bendrą su konkrečiu kursu susijusią patirtį: trumpesni filmukai be asmeninių ir 
kryžminių nuorodų geriau tinka su kontekstu nesusietai modulių sistemai. 

Kita vertus, kaip tik „Emooc“ filmukų kryžminės nuorodos ir asmeniniai paaiškinimai užtikrino kurso 
tęstinumą ir parodė dalyviams, kad jie dalyvaudami prisijungia prie didesnės visumos. Ateityje, jei bus 

norima intensyviau pakartotinai naudoti filmukus kaip tvarius išteklius, reikės sąmoningai pasirinkti 

tinkamą kompromisą (arba apriboti kryžmines nuorodas į paaiškinimus). 

Kitokia su finansavimu susijusi situacija gali būti stambių paslaugų teikėjų atveju, nes jie turi didesnių 

galimybių savarankiškai sukurti tiesioginio ryšio įrankius regioniniams mišriems mokymosi kursams kurti 

(tačiau nebūtinai galvoja apie atvirus, neribotos prieigos visuotinio nuotolinio mokymo kursus). 

 
 

Daugiau apie tai: 

• Įdomią ekspertų diskusiją tema „Atviriems visuotinio nuotolinio mokymo kursams skirti veiklos modeliai“ 
galima pamatyti čia: https://www.youtube.com/watch?v=2f_MK3-c88M# 

• 2018 m. pradžioje erwachsenenbildung.at tikimasi paskelbti publikaciją tema „Atviriems visuotinio nuotolinio 

mokymo suaugusiųjų švietimo kursams skirti veiklos modeliai“ (naujienlaiškio abonentai bus informuoti). 

http://www.youtube.com/watch
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3.4. Laiko ištekliai 

Analoginių kursų valdymo atveju iš pat pradžių aišku, kad turiniui planuoti ir koncepcijai parengti, 
įskaitant pranešėjų paiešką ir keitimąsi informacija, reikės nemažai laiko. Pasirinkus skaitmeninį formatą, 

reikės skirti papildomo laiko techniniam parengimui elektroninei terpei ir galimoms pagalbinėms 
priemonėms (turi būti įrašyti vaizdo įrašai!). 

Neretai nepakankamai tiksliai apskaičiuojamas laikas, reikalingas 

• visuomenei informuoti (apie kursą ir apskritai atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų formatą) 

• scenarijams rašyti 

• vaizdo įrašų galutiniam montavimui 

• apklausoms ir paramai (ypač įgyvendinimo metu) 

Šios keturios darbo sritys iš tikrųjų atima labai daug laiko. Dėl jų taip pat buvo viršytas numatytas „EBmooc“ 

laiko biudžetas. 
 

 

PATARIMAS: 

Triktims šalinti ir papildomai paramai numatykite ketvirtadaliu daugiau darbo laiko, nei 

skirtumėte įprastomis sąlygomis. 

 

 

Atskiriems darbo paketams numatytas laikas buvo apskaičiuotas teisingai (žr. „EBmooc“ 

tvarkaraštį kitame puslapyje). Tačiau numatytais laikotarpiais reikalingas darbuotojų 

skaičius, t. y. darbo krūvis, buvo apskaičiuotas nepakankamai tiksliai. 

 
Gauta patirtis 

Ypač atliekant pirmąjį atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų bandymą svarbu pasirūpinti 

pakankamu išteklių rezervu. 
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3 pav.: Projekto „EBmooc 2017“ tvarkaraščio pavyzdys. 
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4. Visuomenės informavimas 

Tai, ar atviras visuotinio nuotolinio mokymo kursas sėkmingas – t. y., efektyvus ir apsimokantis atsižvelgiant į 

jam skirtas lėšas – be kita ko, vertinama pagal dalyvių skaičių ir, atitinkamai, sėkmingai jį baigusių asmenų 
skaičių. 

Vertinant „EBmooc“ gautas įdomus empirinių stebėjimų rezultatas: besimokančiojo mokymasis ir kurso 

vertinimas priklauso ne tik nuo kurso organizavimo, vaizdo įrašų, komunikacijos ir kt. kokybės, bet ir nuo 
dalyvių savimotyvacijos ir jų investuojamo laiko. Taigi pasiekti motyvuotus žmones, kurie „optimaliu būdu 
dalyvautų“ atviruose visuotinio nuotolinio mokymo kursuose, yra ne mažiau svarbu, nei sukurti „gerus atvirus 

visuotinio nuotolinio mokymo kursus“. 

Davidas Hopkinsas (knygos „The Really Useful #EdTechBook“ autorius) viename 2016 m. sausio mėn. 

paskelbtame internetinio dienoraščio straipsnyje rašė: 

„Sukurti „sėkmingą“ atvirą visuotinio nuotolinio mokymo kursą yra vienas dalykas. Atvirą visuotinio 
nuotolinio mokymo kursą „sėkmingai“ įgyvendinti yra visai kas kita.“ 

(D. Hopkins, 2016) 

Taigi atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų sėkmei užtikrinti reikia ne tik sukurti kursus, bet ir, 

svarbiausia, informuoti dalyvius, pravesti kursus ir teikti paramą dalyviams. Reikalinga parama visais 
lygmenimis, akreditavimas ir apčiuopiama nauda dalyviams, o svarbiausia – gera rinkodara. 

Taigi visuomenės informavimas ypač svarbus. Turite parengti aiškią viešųjų ryšių koncepciją ir pradėti 
pakankamai anksti ją įgyvendinti; tam reikia laiko ir žmogiškųjų išteklių. Informuoti apie būsimus atvirus 

visuotinio nuotolinio mokymo kursus (per bendrus skaitmeninius kanalus) tikrai nepakanka. 

 
Būtini tokie žingsniai: 

Pirmasis žingsnis yra išteklių, tokių kaip plakatai, lankstinukai, pranešimai spaudai ir kt., parengimas. Tokia 

informacinė medžiaga turėtų būti prieinama suinteresuotiesiems subjektams, taip pat suteikiant galimybę atsisiųsti 
medžiagą (būsimų) partnerių organizacijoms. Tam patartina prieš kurso pradžią savo tinklalapyje parengti 

atitinkamą parsisiuntimo sritį (pvz., esamo pagrindinio puslapio apatinėje dalyje). Patartina iš anksto nustatyti, 
kaip, kada ir kokiu tikslu numatyti ištekliai gali būti naudojami, ir pateikti informaciją apie atitinkamas jų licencijas. 

Jei norima, kad visi dalyvaujantys bendradarbiavimo partneriai platintų kuo vienodesnę informaciją, tikslinga 
naudoti iš anksto parengtus tekstus arba sukurti tekstų šablonus, į kuriuos reikėtų įrašyti tik atitinkamos 
organizacijos duomenis. 

Į informacinę medžiagą, kurią ketinama platinti, būtinai (tuo metu) turi būti įtrauktas paaiškinimas apie atvirų 

visuotinio nuotolinio mokymo kursų formatą. Jame turėtų būti atsakyta į tokius klausimus „Kas yra atviri visuotinio 

nuotolinio mokymo kursai ir kaip jie vyksta?“, „Kas yra „atvirumas“, ką jis konkrečiai reiškia laisvės ir įsipareigojimo 
požiūriu?“ ir „Ką galima ir reikia daryti su turiniu?“ Pasirūpinkite, kad medžiaga būtų suprantama: pagrindiniai 
teiginiai ir duomenys (turinys, struktūra, laikas ir t. t.) turi būti aiškiai suformuluoti ir pateikti; taip pat gali padėti 

grafikai. Idealiu atveju informuojant visuomenę gali būti pristatomos atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų 

dalys. 
 

Patarimas: 

„Atvirumas“ neretai vertinamas skeptiškai! Pasirenkite pristatyti kursus kaip „dovaną“ ir 

pakartotinai aiškinti, kad nėra jokių prievolių ir paslėptų išlaidų ar pasekmių, taip pat kuo 

atvirumas susijęs su atviraisiais švietimo ištekliais. 
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Žiniasklaidos priemonių informacinės medžiagos sklaidai pasirinkimas turėtų būti pagrįstas temomis ir tiksline 

grupe. Bet kokiu atveju tikslinga naudotis keliomis žiniasklaidos priemonėmis. Reklamos vien tik per socialinę 

žiniasklaidą nepakaks, nes tokiu būdu nebus pasiekta visa tikslinė grupė. 

Ypač svarbu pateikti reklamą tose vietose ir žiniasklaidos priemonėse, kuriose taip pat galėtų būti pasiekti 
potencialūs suinteresuotieji subjektai, neįeinantys į „klasikinę atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų 
tikslinę grupę“, pavyzdžiui, atitinkamose tam tikrai šakai skirtose svetainėse ir analoginiu būdu, pvz., savo 
leidiniuose (kursų programos ir kt.) arba atitinkamose tam tikrai šakai skirtose spaudos priemonėse ir pagal 

teminę sritį tinkamuose renginiuose. Atvirus visuotinio nuotolinio mokymo kursus apie laipiojimo techniką 
veikiausiai geriau reklamuoti sporto parduotuvėse, nei besidomintiems atvirais visuotinio nuotolinio mokymo 
kursais skirtame naujienlaiškyje! 

Taip pat svarbu vykdyti konkrečią viešųjų ryšių veiklą, skirtą a) dalyviams, b) iniciatoriams, pvz., bendradarbiavimo 

partneriams ir c) mokymo vadovams (jei yra paramos grupių). Pavyzdžiui, bendradarbiavimo partneriams turi būti 
labai suprantamai išaiškintos naudojimosi galimybės, o mokymo vadovams – jų veikla ir užduotys. 

 

Patarimas: 

Iš pat pradžių sugalvokite atviriems visuotinio nuotolinio mokymo kursams įsimintiną 

pavadinimą ir aiškią santrumpą, kurią galėtumėte platinti naudodami saitažodį. 
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„EBmooc“ pavyzdys 

Su visuomenės informavimu susijusi patirtis 

„EBmooc“ atveju informavimo priemonės, skirtos bendradarbiavimo partneriams, buvo pradėtos 

vykdyti maždaug prieš devynis mėnesius iki kursų pradžios. Viešųjų ryšių koncepcija apėmė 

asmeninius telefono pokalbius su suinteresuotosiomis šalimis (asociacijomis, rėmėjais), „MailChimp“ 
laiškus (rinkodaros automatizavimo platforma „MailChimp“ https://mailchimp.com/) padeda kurti ir 

siųsti patrauklius laiškus plačiam platintojų ratui), taip pat straipsnius, skelbiamus svetainėje 
erwachsenenbildung.at. Vykdant visuomenės informavimo veiklą, specialiose žiniasklaidos 
priemonėse buvo paskelbti ir kiti du kiti straipsniai suaugusiųjų švietimo tema. Be to, suinteresuotų 
asmenų prašymu buvo surengti individualūs vizitai įstaigose, o vėliau pateikti informaciniai vaizdo 

įrašai apie „EBmooc“. Susidomėję dalyviai į „EBmooc“ galėjo užsiregistruoti iš anksto, t. y. prieš pusę 

metų. Mokymo vadovams gerokai prieš kursų pradžią Grace buvo surengti asmeniniai dalykiniai 

priešpiečiai, per kuriuos buvo pateikta išsamios informacinės medžiagos. 

Projekto internetinė svetainė erwachsenenbildung.at/ebmooc buvo prieinama dar prieš kursų svetainę 

„iMooX“, o po to ilgą laiką ir drauge su ja. Projekto internetinė svetainė buvo svarbesnė ryšiams su 

visuomene, nes joje buvo pateikta daug informacijos (potencialiems) bendradarbiavimo partneriams: 
paramos grupių darbo laikas ir vieta (įskaitant nuorodas žemėlapyje), ryšiams su visuomene skirtos medžiagos 
atsisiuntimo nuorodos (žr. 4 pav.), galimų bendradarbiavimo formų paaiškinimai ir kt. Įgyvendinant 
daugiausia informacijos buvo pateikiama svetainėje „iMooX“, kuri buvo aiškiai orientuota į dalyvius. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 pav. Atsisiuntimo srities „EBmooc“ projekto svetainėje ekrano kopija. 

 
 

Gauta patirtis 

Sėkmingai baigusių visą „EBmooc“ kursą asmenų taip pat buvo paprašyta atsakyti į klausimą, kokiu 

būdu jie pateko į kursus („Kaip sužinojote apie „EBmooc“?“). Buvo nustatyta, kad didžiajai dalyvių daliai 
pagrindinę informaciją suteikė ir į kursus nukreipė (bent jau kursus baigusių asmenų atveju) darbdaviai, 
o tai patvirtina mūsų viešųjų ryšių strategijos (kreiptis į profesines asociacijas, kaip pagrindinius 
darbdavius, užsiimančius personalo rengimo klausimais) efektyvumą. 

Projekto internetinė svetainė, kuri veikė greta „iMooX“ svetainės, pasirodė esanti labai naudinga ir 

būtina, tačiau kai kuriais atvejais kilo nesklandumų registruojantis. Nepaisant paaiškinimų ir vaizdo įrašų 
apie pačią registraciją, kai kurie susidomėję asmenys galvojo, kad jie užsiregistruos į „EBmooc“ vienu 
spustelėjimu (nesiregistruodami „iMooX“). Apie tai, kur ir kaip užsiregistruoti į kursus, turi būti 
informuojama kuo aiškiau! 



CC BY 4.0 CONEDU Birgit Aschemann, 
2017 m. 

24 p. 

MOOC suaugusiųjų švietime: kaip sėkmingai 

sukurti atvirus visuotinio nuotolinio mokymo kursus 

 

 

 

Daugiau apie tai: 

• „Parengti (didaktiškai) gerus atvirus visuotinio nuotolinio mokymo kursus yra vienas dalykas, o 

pasiekti, kad atviri visuotinio nuotolinio mokymo kursai būtų sėkmingai vykdomi – visai kitas“, – teigia 
Davidas Hopkinsas savo „Technologijų pasiekimais paremto mokymo“ tinklaraštyje. Čia pateikiamos 

jo mintys apie sėkmingą atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų rinkodarą: http://www.dontwas- 

teyourtime.co.uk/mooc/making-a-mooc-successful/ 
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5. Bendradarbiavimas 

Bendradarbiavimas atlieka svarbų vaidmenį nemokam atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų, siūlomų 

atviroje, pavyzdžiui, suaugusiųjų švietimo, profesinėje srityje atveju. Tai, be abejo, prasideda 
bendradarbiavimu atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų komandoje, kurioje reikia užtikrinti tam tikrą 
patirties ir kompetencijos lygį, kad būtų galima veiksmingai ir efektyviai dirbti. „EBmooc“ komandoje 
pagrindiniai CONEDU komandos partneriai buvo Graco technikos universitetas ir asociacija „WerdeDigital“, 
be kurių „EBmooc“ nebūtų buvę galima vesti pagal esamą jų formą. 

Be to, kaip ir visuose kursuose, buvo bendradarbiaujama su pranešėjais ir, papildomų mokymosi klasėse pasiūlymų 

atvejais, su mokymo vadovais, o svarbiausia, buvo bendradarbiaujama su suinteresuotomis šalimis ir pagrindiniais 
atitinkamos srities veikėjais. 

 

5.1. Bendradarbiavimas su pagrindiniais atitinkamos srities veikėjais 

Bendradarbiavimas su suinteresuotosiomis šalimis ir pagrindiniais atitinkamos srities veikėjais pirmiausia 

užtikrina didesnį atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų pripažinimą, antra, pagrindiniai veikėjai veikia 
kaip iniciatoriai. „EBmooc“ atveju tai buvo suaugusiųjų švietimo srities darbuotojų darbdaviai, už švietimo 
veiklą atsakingos institucijos ir asociacijų vadovai, kitų švietimo paslaugų teikėjų produktų kūrėjai ir kt. Prieš 

užmezgant ryšius su šiais veikėjais visoje vokiškai kalbančioje suaugusiųjų švietimo erdvėje, vykdant 

visuomenės informavimo veiklą buvo skelbiami plataus ir nemokamo bendradarbiavimo pasiūlymai, pagrįsti 

nemokamų švietimo išteklių apskritai ir ypač visuotinio nuotolinio mokymo kursų atvirumo idėja. 

Šis atviras bendradarbiavimas labai svarbus, nes priešingu atveju visuotiniai internetiniai kursai dažnai 

laikomi grėsme įprastoms mokymo formoms, todėl su jais veikiau kovojama, nei norima pasinaudoti. 
Praktiškai reikia daug aiškinti ir skatinti jų naudojimą (ir kovoti su nepasitikėjimu, kuris susijęs su tariamomis 

paslėptomis išlaidomis ar noru gauti asmens duomenis). 

Konkrečiai kalbant, suinteresuotosios šalys „EBmooc“ gali nemokamai naudotis šiais būdais: 

• integruojant „EBmooc“ į esamą suaugusiųjų švietimo specialistų rengimo programą 

• rengiant personalą paslaugų teikėjams (toliau mokyti savo mokytojus, konsultantus, švietimo vadybininkus) 

• dalyvaujant kolegialiai (grupėje) arba asmeniškai 

• kaip pagrindu savo pačių klasėse organizuojamiems kursams arba sukuriant „EBmooc“ paramos grupę 

(šiuo atveju paslaugų teikėjai galėtų imti iš dalyvių mokestį, o „EBmooc“ naudojimas ir integravimas bet 
kuriuo atveju būtų nemokamas) 

• pritaikant ir toliau naudojant atskiras kurso dalis, pvz., vaizdo įrašus ir mokomąją medžiagą (atitinkamai 

pažymint pagal licencijos sąlygas) 

Dėl šios plačios pasiūlos pavyko pritraukti daugybę organizacijų, kurios vienu ar kitu būdu naudojosi 

„EBmooc“, taip pat aktyviai iš anksto juos reklamavo ir kvietė savo darbuotojus arba net reikalavo juose 

dalyvauti (kartais jų apmokamu darbo laiku arba išimtiniais atvejais net už atlygį, kuris darbuotojams buvo 

mokamas už dalyvavimą). 
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Šis bendradarbiavimas pavaizduotas toliau pateiktame paveiksle: 
 

5 pav. Organizacijos, su kuriomis bendradarbiauta per „EBmooc17“ 

 

 

5.2. Bendradarbiavimas su mokymo vadovais 

Mokymo vadovais vadiname asmenis, kurie papildomai prie atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų 

organizuoja ir veda kursus klasėse. Tokie papildomi užsiėmimai klasėse organizuojami kaip „paramos grupė“, 
„mokymosi susitikimas“, „MOOC kavinė“, „MOOC baras“ ir pan. 

Mokymo vadovams teikiant šias paslaugas ypač svarbūs bendradarbiavimo partneriai. Viena vertus, įrodyta, kad 
dalyvaujant papildomame tiesioginiame mokyme padidėja kursus baigusių asmenų skaičius (žr. M. Ebner / S. Schön 

/ K. Kafmüller, 2015, p. 202ff.). Kita vertus, vykstant kursams mokymo vadovai užmezga labai glaudžius ryšius su 
dalyviais ir todėl galima gauti išsamius, laiku pateikiamus atsiliepimus apie pačius kursus. Mokymo vadovai turi būti 

rasti, pasamdyti, iš anksto informuoti ir parengti, taip pat su jais turi būti nuolat palaikomas ryšys. Jiems turi būti 
sudarytos sąlygos kreiptis su klausimais, o idealiu atveju – numatyta komunikacinė priemonė, suteikianti galimybę 

jiems bendrauti tarpusavyje. Mokymo vadovo motyvacija ir pripažinimas ypač svarbūs, jei lėšos jų darbui apmokėti 
neskiriamos. Tokiu atveju jų veikla turėtų būti pagrįsta jų darbo arba kompetencijos pripažinimu ir atlyginama 

simboliškai. Informacinės ir reklaminės medžiagos siuntimas mokymo vadovams, taip pat jų pavardžių nurodymas 

projekto svetainėje pageidaujama forma yra savaime suprantamas dalykas ir neturėtų būti pamirštas. 

Geram mokymo vadovų bendradarbiavimui ir tinkamam darbui itin svarbus jų parengimas užduočiai. „EBmooc“ 
šiuo tikslu buvo organizuoti asmeninio parengimo susitikimai, taip pat specialiai paruošti paskaitų užrašai. 
Daugiausia dėmesio buvo skirta ne tiek puikiam supažindinimui su turiniu, kiek parengimui būsimam vaidmeniui 

grupėje, o prieš tai ir visuomenės informavimo veiklai. 

Be to, tikslinga mokymo vadovams suteikti prieigą prie kursų prieš jiems prasidedant, kad mokymo vadovai 

galėtų susipažinti su originalia medžiaga ir laiku pasirengti naudoti individualų turinį, įrankius ir pratybas. Be 

to, tokiu būdu jie veikia kaip „testuotojai“, kurie gali pranešti apie technines problemas prieš pradedant kursą 

(žr. 8.1 skyrių). 

Vis dėlto dėl tokios išankstinės prieigos atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų teikėjams reikėtų apsidrausti; 

todėl „EBmooc17“ atveju su mokymo vadovais buvo iš anksto sudaryti bendradarbiavimo susitarimai. Pirmiausia 
šiuose susitarimuose buvo nurodyta, kad išankstinė informacija iki kurso vedimo neturi būti atskleista. Nuo atvirų 
visuotinio nuotolinio mokymo kursų vedimo pradžios juos buvo leista naudoti įvairiomis formomis su CC-BY 
licencija. 
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5.3. Bendradarbiavimas su internetinių seminarų rengėjais 

Internetiniai seminarai yra svarbus papildomas formatas ir turi didelį potencialą. Jie suteikia galimybę tiesiogiai 
susitikti besimokantiesiems ir pranešėjams, bendradarbiauti dalyviams ir t. t. 

Šiam atvirus visuotinio nuotolinio mokymo kursus papildančiam formatui reikalingas glaudus veiklos 

koordinavimas ir bendradarbiavimas su vedėju. Didelių atviriems visuotinio nuotolinio mokymo kursams 
skirtų internetinių seminarų vedimas yra sudėtingas ir jam reikalingas geresnis pasirengimas nei mažesniems 
seminarams, nes atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų atveju tikėtinas žymiai didesnis dalyvių skaičius. 

Atviriems visuotinio nuotolinio mokymo kursams skirtų internetinių seminarų vedėjai arba turėtų aktyviai 
dalyvauti faktinio kurso vykdymo procese, arba būti labai gerai pasiruošę, kad galėtų improvizuoti, arba 
sugebėti gerai derinti savo veiklą su ankstesniais kursais (daugiau apie tai žr. 8.4 skyriuje). 

 
5.4. Bendradarbiavimas su vaizdo įrašų pranešėjais 

Renkantis pranešėją su turiniu susijusios jo žinios tam tikros konkrečios atvirų visuotinio nuotolinio mokymo 

kursų mokomosios sesijos tema bus svarbesnės nei žinios apie vaizdo įrašų kūrimą. Tai reiškia, kad teks 
susidurti ir „naujokais“ vaizdo įrašų srityje, kurie arba laisvai kalbės įrašų studijoje prieš kamerą, arba patys 
įrašys vaizdą naudodamiesi tinkama programine įranga. Abiem atvejais juos reikės instruktuoti; geriausia 

būtų (taip pat) parengti rašytinį vadovą, kuriame būtų aptarti pagrindiniai klausimai. 

Apskritai bendradarbiavimas su pranešėjais iš dalies panašus į įprastą instruktažą. Tačiau papildomai turi būti 

teikiama parama kuriant vaizdo įrašus ir kitą mokomąją medžiagą. Todėl prieš tai apgalvokite stiliaus 
nuorodas, šablonus ir formatus, pvz., vaizdo įrašams: kokie reikalingi vaizdo įrašų formatai, raiška, atskiri 
takeliai ir t. t., kokius vaizdus galima nufilmuoti, kur ir kokios informacijos galima gauti apie licenciją ir pan.? 

Be to, turėkite omenyje, kad kuriant skirtingus vaizdo įrašus skiriasi ir sąnaudos (taip pat žr. 7.1 skyrių). 
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„EBmooc“ pavyzdys 

Su bendradarbiavimu susijusi patirtis 

Svarbiausi veikėjai. Paaiškėjo, kad pirmiau aprašytas bendradarbiavimas su svarbiausiais veikėjais buvo 

pagrindinis veiksnys pritraukiant „EBmooc“ dalyvius. Iš esmės dauguma dalyvių buvo nukreipti į „EBmooc“ 

savo darbdavių. 

Mokymo vadovai. Bendrauti su mokymo vadovais ir tarp jų pačių per „EBmooc“ buvo naudojama 

tiesioginių pranešimų programa „Slack“. Papildomai motyvuoti padėjo mažos dovanėlės (pvz., nešiojamieji 
įkrovikliai ir marškinėliai). Svarbus bendradarbiavimo elementas taip pat buvo išankstinis prieigos prie kursų 
suteikimas likus vienam mėnesiui iki kurso pradžios. 

Internetinių seminarų teikėjai. Bendrauti prieš internetinius seminarus buvo naudingas išsamios rašytinės 

informacijos vedėjui ir visiems dalyviams suteikimas („informaciniai dokumentai“) kartu su balsavimu 

internetu prieš pat kiekvieną internetinį seminarą. 

Vaizdo įrašų pranešėjai. „EBmooc“ atskiri vaizdo įrašai su išoriniais pranešėjais buvo parengti CONEDO 
projekto biure drauge su „EBmooc“ komanda. Kitiems pranešėjams buvo pasiūlytas trumpas instruktažas 

ir nuolatinės konsultacijos, kuriais kai kurie iš jų ir pasinaudojo. Tokia praktika pasirodė esanti veiksminga.  

 
Gauta patirtis 

Vienas iš bendravimo su paramos grupėmis „EBmooc 2017“ iššūkis buvo didelis jų skaičius (apie 40 

grupių). Norint užtikrinti optimalų bendravimą su visais, vykstant kursams reikėjo papildomų 

internetinių susitikimų ar individualių kontaktų su mokymo vadovais. 
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6. Pedagoginė didaktinė koncepcija 

Rengiant atvirus visuotinio nuotolinio mokymo kursus susiduriama su dviem pagrindiniais klausimais, apie 

kuriuos gana mažai kalbama: tai finansavimas ir didaktika. Šie abu klausimai susiję su formato esme ir svarbūs 
kiekvienų atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų atveju, tačiau iki šiol nebuvo pakankamai aptarti nei 
literatūroje, nei praktikoje. 

Atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų didaktikos klausimas labai priklauso nuo to, ar siūlomi atviri 

visuotinio nuotolinio mokymo kursai yra „xMOOC“, ar „cMOOC“. Žmogaus suvokimas, mokymosi teorija ir 
atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų tikslai bei kriterijai galiausiai lemia didaktinę koncepciją. Kas 
moko, kas mokosi ir kas vertina mokymosi pasiekimus? Tai yra pagrindiniai klausimai, į kuriuos reikia atsakyti 

pradedant kurti atvirus visuotinio nuotolinio mokymo kursus. 

Pirmiausia atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų dalyviams, kurie nesusipažinę su formatu, paprastai 

labai padeda, jei atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų turinys ar elementai susisteminami 

pasikartojančiu, nuosekliu būdu. Pavyzdžiui, kiekviena „xMOOC“ kursų mokomoji sesija turėtų būti išdėstyta 

panašiai ir turėti tokią pačią struktūrą. Tarkim, galima visada pradėti trumpu pranešimu, po kurio būtų 

pateikti keli vaizdo įrašai, kaip pagrindinė informacinė medžiaga, o tada kiekvienai mokomajai sesijai skirta 
mokomoji medžiaga, rašytiniai tekstai, tinkamos pratybos, atitinkamos diskusijos forumuose ir galiausiai 

patikrinimas arba testas. Tokiu būdu dalyviai gali gerai orientuotis. Iš esmės tai, tik naudojant supaprastintą 
variantą, taikytina ir „cMOOC“, kurie paprastai apima tokius nuoseklius elementus: nukreipimo puslapis 

(centrinis URL), tiesioginiai renginiai, t. y. vaizdo konferencijos, ir atitinkami įrašai internetiniame 
dienoraštyje. Paprastai kyla ir įvairios saitažodžiu pažymėtos ir tokiu būdu organizuojamos diskusijos 

socialinės žiniasklaidos priemonėse. 

Kaip minėta, yra keletas dizaino elementų, kurie svarbūs ir „xMOOC“, ir „cMOOC“, t. y. 
• tam tikras išankstinis proceso struktūrizavimas (su orientavimosi elementais); 

• bendradarbiavimo ir tinklų kūrimo galimybės ir 

• įvairiomis žiniasklaidos priemonėmis pagrįsta mokymosi aplinka. 

Jei organizuojami „xMOOC“ su aiškiais kursų tikslais, labai didelėmis tikslinėmis grupėmis ir patikrinamais 

mokymosi rezultatais, didaktiniai principai nesiskiria nuo principų, taikomų rengiant tradicinius kursus; taigi 

daugelis klasėse rengiamų kursų kriterijų turėtų būti tinkamu būdu perkelti į internetinį formatą arba prie jo 

pritaikyti. 

 
Konkrečiai tai reiškia, kad reikėtų 

• Užtikrinti labai aiškią kursų struktūrą su nuosekliais struktūriniais elementais kiekvienoje mokomojoje sesijoje  

• Susieti visas pratybas, užduotis ir praktikos elementus su besimokančiųjų gyvenimo / darbo aplinka (turime 
omenyje ne tik turinį, bet ir įgyvendinimą tinkamu laiku, t. y aktyvavimo terminų, internetinių seminarų laiko, 
pratybų apimties nustatymą ir jų susiejimą su kasdiene veikla) 

• Suformuluoti mokymosi tikslus kiekvienai mokomajai sesijai (arba „cMOOC“ atveju padėti dalyviams 

suformuluoti savo mokymosi tikslus) 

• Suteikti pakankamai galimybių, laiko ir priemonių keistis informacija tarpusavyje 

• Nurodyti besimokantiesiems laiko perspektyvą (kiek prireiks laiko?) 

• Galbūt parengti terminų žodynėlį, kuriame būtų galima rasti naujas sąvokas 

• Suteikti saugyklą, į kurią ir dalyviai galėtų įkelti išteklius 

• Tinkamai susieti visų vaizdo įrašų, išteklių, tekstų, medžiagos, pratybų, gairių, forumų, užduočių ir testų, t. y. visų 

mokymosi elementų, turinį (skaitmeniniam švietimo pasiūlymui neužtenka vien „YouTube“ kanalo!) 

• Planuojant ir vykdant kursus susipažinti su tikslinės grupės gyvenimo realijomis ir į jas atsižvelgti 
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• Stengtis vertinti klaidas kaip teigiamą patirtį (organizuojant kursus, techniniu požiūriu ir kaip signalą 
besimokantiesiems) 

• Atsižvelgti į dalyvių įvairovę (pasiūlymas turėtų užtikrinti tam tikrą savaiminį diferencijavimą, o mokymosi 
medžiaga turėtų būti pritaikyta atsižvelgiant į skirtingas anksčiau įgytas žinias ir mokymosi poreikius) 

• Sutelkti dėmesį į vaizdinę ir rašytinę medžiagą, kad būtų patenkinti skirtingų besimokančiųjų tipų poreikiai 

(rašytiniai tekstai ir spausdintinė medžiaga turėtų papildyti vaizdo įrašus) 

• Tikslingai skatinti žinių perdavimą, pateikiant papildomus pasiūlymus ir pratybas 

• Užtikrinti formalų ir praktinį įgytų žinių patvirtinimą (formaliai: sertifikatų išdavimas, patvirtinimas, ženkleliai, 

ECTS; praktiškai: tinkami visuotiniam naudojimui vertinimo metodai, taip pat žr. 9 skyrių). 
 

Kiti dalykai, svarbūs mokantis internetu 

Mokantis internetu reikalinga tam tikra savikontrolė ir savimotyvacija. Šiuo atveju tikslinga pirmojoje atvirų 
visuotinio nuotolinio mokymo kursų pamokoje aptarti šią temą ir apibūdinti konkrečias priemones, kurios padės 
toliau tęsti mokymąsi, tokias kaip mokymosi dienoraštis, apibrėžti įrašai apie susitikimus arba mokymosi porų 
atviruose visuotinio nuotolinio mokymo kursuose sudarymas23. Taip pat galėtų būti dar aiškiau parodyti mokymosi 
būdai, kaip buvo padaryta, pavyzdžiui, „moocs4all“ atveju, padedantys dalyviams žingsnis po žingsnio įveikti kursą.  

Apskritai taikomas toks dizaino principas: medžiaga, kurią tikrai privaloma perskaityti, turėtų būti pažymėta 
vizualiai (parenkant šrifto dydį, spalvą, galbūt net mirksintį tekstą ar kitokią animaciją), nes negalima tikėtis 
nuodugnaus perskaitymo ekrane. 

Ši informacija turėtų būti pateikta kuo paprastesne ir vartotojams patogesne forma. Paprastumas („Simplicity“) 
padidina skaitmeninę įtrauktį ir 2017 m. vykdytoje didelėje tiesioginėje suaugusiųjų švietimo specialistų apklausoje 
buvo dažniausiai nurodytas „mokymosi internetu pasiūlymų galimybių sėkmės kriterijus“24. 

Vaizdo didaktikai taip pat taikomos specialios taisyklės, kurių turi būti laikomasi (daugiau apie tai žr. 7.1 
skyriuje). 

Toliau pateiktoje ištraukoje iš „OpenUpEd“ atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų dizaino kontrolinio 
sąrašo (mūsų pačių vertimas)25 pateikti atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų struktūriniai elementai, 
kurie naudingi didaktikos požiūriu ir palengvina mokymąsi besimokantiesiems. Jais apibrėžiama geriausia 
padėtis: 

• Aprašytos kiekvienos tikslinės grupės poreikiai, problemos ir anksčiau įgytos žinios. 

• Bendrasis kurso tikslas paaiškintas keliais sakiniais. 

• Kursui nustatytas apibrėžtas mokymosi tikslų skaičius. 

• Aiškiai nurodyta, kokių mokymosi rezultatų laukiama gerinant žinias ir įgūdžius. 

• Esama aiškaus tarpusavio ryšio tarp laukiamų mokymosi rezultatų, kurso turinio, mokymo ir mokymosi strategijų 
(įskaitant žiniasklaidos priemonių pasirinkimą) ir vertinimo metodų. 

• Aprašytos kiekvienam mokymosi tikslui reikalingos išankstinės žinios, pritaikytos tikslinės (-ių) grupės (-ių) 
ypatumams. 

• Konkreti veikla padeda dalyviams planuoti jų mokymosi procesus ir keistis informacija su kitais.  

• Siūlomi mokymosi būdai (ir su jais susijusi veikla bei užduotys) parengti taip, kad juos būtų galima naudoti 

įvairiais sudėtingumo ir sudėtingumo lygiais. 
 
 

23 Kiekvieną mokymosi porą sudaro du dalyviai, kurie per visą kursą reguliariai kartu aptaria tai, ką jie išmoko, padeda vienas kitam 

kilus neaiškumams, keičiasi idėjomis apie galimybes pritaikyti tai, ką jie išmoko, ir motyvuoja vienas kitą. Taip padidinamas kursų 

turinio nuoseklumas ir tvarumas, taip pat kursus baigusių kursus asmenų skaičius. 

24 Tiesioginė apklausa buvo atlikta 2017 m. birželio 22 d. Vienoje vykusios EPALE konferencijos „Skaitmeninis dalyvavimas: 

skaitmeninis raštingumas įsiliejant į ateities visuomenę“ metu: https://ec.europa.eu/epale/de/blog/epale-konferenz-digital-

participa tion-digitale-bildung-zur-teilhabe-der-gesellschaft-der 

25 Visą kontrolinį sąrašą galima rasti adresu http://www.openuped.eu/quality-label/223-mooc-checklists 

http://www.openuped.eu/quality-label/223-mooc-checklists
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• Parengtos įvairios (mokomosios) veiklos įvairiais formatais, pvz., patikrinimai, tarpusavio vertinimai, vaizdo 

konferencijos, veikla forumuose ir socialiniuose tinkluose. 

• Kursas suteikia pakankamai galimybių interaktyvumui (tarp besimokančiųjų ir turinio, besimokančiųjų ir 
bendramokslių ir su pranešėjais), kad būtų skatinamas aktyvų dalyvavimas. 

• Mokymo vadovų atsiliepimai yra riboti ir įvairaus masto26. 

• Besimokantieji reguliariai gauna grįžtamąją informaciją per savęs vertinimus, testus ar tarpusavio vertinimus.  

• Numatyti savaitiniai pranešimai ar el. laiškai su kitos savaitės informacija. 

• Planuojami tam tikri tiesioginiai renginiai (pvz., susitikimai ar pokalbiai „Tweeter“) planuojami. 

• Visoms mokymosi veikloms (įskaitant patikrinimus ir testus) reikalingas laikas atitinka bent vieną ECTS kredito 
tašką (25–30 mokymosi valandos). 

• Kursų tvarkaraštis sudarytas taip, kad tipiniai tikslinės (-ių) grupės (-ių) atstovai galėtų įveikti savaitinį darbo 
krūvį. 

Visa tai taikytina į kursus panašiems „xMOOC“. Kita vertus, jei kalbama apie pripažintą „cMOOC“, kuriuose 
ketinama taikyti konstruktyvistinio-konektyvistinio mokymosi principus, pirmiausia kyla klausimas, ar 

didaktika išvis pageidautina ir tikslinga. 

Į jį gilintasi diskusijoje apie didaktiką, surengtoje vykstant „# MMC13“27. Štai dvi pasirinktos dalyvių ir kūrėjų 
citatos: 

„Didaktika yra susijusi su mokymu ir švietimu taip, kai profesinės sąjungos su kapitalizmu. 

Kadangi mes dabar, interneto ir mokymosi visą gyvenimą laikais, matome, kad mokymasis 
nėra susietas su mokymu ir švietimu, didaktika yra netikslinga. Nebent kalbėtume apie 
„#Autodidaktik“ ir taip pat mokymąsi. „#Peerteaching#LdL“ [mokymasis mokant] ir kt. yra 

pereinamojo laikotarpio bandymai [...]“ 

„Didaktika parodo, kaip vyksta mokymosi procesai, tačiau ji nėra receptas mokymosi procesams 
paruošti [...]“ 

„# MMC13“ požiūris ypač patrauklus ir gali būti naudingas rengiant daugelį kitų atvirų visuotinio nuotolinio 

mokymo kursų dėl to, kad didaktika suvokiama kaip kursų dizaino ir vedimo / teikiamos paramos visuma. 
Jei yra geras kursų dizainas ir tinkamas vedimas / parama, tolesnės didaktinės „intervencijos“ tampa nereikalingos.  

Svarbu nepamiršti, kad kuo mažiau tradicinės „didaktikos“, grindžiamos kontrole, tuo didesni turi būti dalyvių 

savireguliacijos ir savarankiško veiklos organizavimo gebėjimai. „cMOOC“ patirtis rodo, kad puikiai 

savarankiškai organizuojantys savo veiklą dalyviai pasitaiko retai. 
Ne visi gali išmokti savireguliacijos ir savarankiško veiklos organizavimo, o kai kurie to ir nenori. Taigi būtų ne 

visiškai teisinga laikyti didaktiką savotiška pagalbine priemone pradedantiesiems, kurie dar nėra įgudę 

mokytis savarankiškai ir (arba) naudodamiesi skaitmeninėmis technologijomis. Taip pat yra besimokančiųjų, 
kurie visą dieną dirba savarankiškai ir aktyviai (dažnai dėl spaudimo gamyboje siekti rezultatų) ir būtent per 

tęstinį mokymą gali nenorėti to daryti, todėl teikia pirmenybę pasiūlymams, susietiems su teikiamomis 
paslaugomis, o ne savarankiškai organizuojamiems kursams. 

Perėjimas nuo mokymo prie paramos mokantis taip pat vyksta ir „xMOOC“ atveju, net jei jie labiau orientuoti 

į mokymą nei „cMOOC“. Ir vienu, ir kitu atveju lektorius ar pranešėjas dalyvių mokymosi procesuose 

nedalyvauja. 
 

 
26 Užtikrinti didesnį grįžtamąjį ryšį gali padėti, pavyzdžiui, DUK sąrašas, iš anksto parengti atsakymų tekstų šablonai arba raktinių 

žodžių paieška forume. 

27 Patekti į „MOOC-Maker Course“(kursai atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų rengėjams) galite čia: http://howtomooc.org 

http://howtomooc.org/
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Jis gali pasiūlyti tik konsultuoti, atsakyti į klausimus, suteikti postūmį ir išteklius. Vien dėl šio fizinio nebuvimo esminė 
tampa pagalbos teikimo funkcija. 

Nesvarbu, apie kokio tipo atvirus visuotinio nuotolinio mokymo kursus kalbėtume, mes, „EBmooc“ komanda, 

taip pat manome, kad norinti užtikrinti sėkmingą mokymąsi internetu, ypač svarbu tinkamai sujungti 
analoginius ir skaitmeninius dalyvių pasaulius. Tai pasiekti galima, pavyzdžiui, 

• aiškiai pasirinkus „atvirkštinį mišrųjį mokymąsi“28 (dalyviams turėtų būti pateiktas papildomas pasiūlymas rengti 

tiesioginius susitikimus realiame pasaulyje ir jie turėtų būti skatinami pasinaudoti šia galimybe) ir 

• naudojant įrankius ar struktūras, pažįstamas iš mokymosi klasėje formatų, kad dalyviams būtų 

priminti įprasti dalykai ir būtų palengvintas jų įsitraukimas ar perėjimas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

28 Ši mišriojo mokymosi forma vadinama atvirkštine („inverse“), nes jos pagrindą sudaro ne, kaip įprasta, mokymasis klasėje, 

papildant jį interneto elementais, bet mokymasis internete, rengiant papildomus tiesioginius susitikimus. 

Patarimas: 

Nuolat prašykite draugų, dirbančių jūsų srityje, pateikti kritinių pastabų ir atsižvelkite į 

jų sąžiningus atsiliepimus kurdami didaktinę sistemą. 
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„EBmooc“ pavyzdys 

Su pedagogine didaktine koncepcija susijusi patirtis 

Kurdami „EBmooc“ ypač stengėmės: 1. atsižvelgti į tikslinės grupės atstovų (mažai susipažinę su 

skaitmenine aplinka suaugusiųjų švietimo specialistų) gyvenimo ir darbo aplinkybes ir jų konkrečius 

poreikius; ir 2. atsižvelgti į tikėtiną dalyvių įvairovę. Be to, mums buvo svarbu: 3. nustatyti priemones, 
kurios iš esmės padidintų kursų užbaigimo tikimybę ir padėtų įtvirtinti tai, kas išmokta. 

Pastaba dėl 1 punkto. Platforma, turinys ir įrankiai turi būti kuo paprastesni ir patogiai prieinami ar 

naudojami vartotojui. Kursų struktūra buvo labai priartinta prie tikslinei grupei įprastų kursų, vykdomų ne 
internetu. Mokymosi veikla turinio, metodikos ir laiko požiūriu buvo pritaikyta prie darbo suaugusiųjų 
švietimo srityje aplinkos. Nepaisant neįprasto atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų formato, norint 

užtikrinti būtiną savireguliacijos ir savimotyvacijos lygį, šiai temai buvo skirta atskira kursų mokomoji sesija 
ir rekomenduota pildyti mokymosi dienoraštį. Be to, mes pristatėme save kaip besimokančiuosius 

perėjimo prie skaitmeninių technologijų procese. 

Pastaba dėl 2 punkto. Mes norėjome pritraukti asmenis, turėjusius dar mažai patirties suaugusiųjų 

skaitmeninio švietimo, bet taip pat ir patyrusius skaitmeninių priemonių naudotojus, galinčius pasiūlyti vieną 
ar kitą idėją. Todėl kiekvienoje mokomojoje sesijoje pateikiame medžiagos išsamesnei analizei ir papildomų 
nuorodų. Siekiant patenkinti skirtingų tipų besimokančiųjų poreikius, kiekvienos mokomosios sesijos turinys 
buvo pateiktas ir teksto, ir vaizdo įrašų forma. Kadangi norint sėkmingai baigti kursą buvo būtina tik išlaikyti 

testus, dalyviai galėjo savo nuožiūra pasirinkti, kokį pasiūlymą naudoti, kaip, kur ir kada. 

Pastaba dėl 3 punkto. Kiekvienam atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų atveju tvaraus mokymosi 

pagrindas yra tinkamas mokymosi veiklos turinio susiejimas, todėl tam buvo skirta daug dėmesio. Be to, 
buvo parengti papildomi pasiūlymai (internetiniai seminarai ir tiesioginiai susitikimai), kad naudojant 

socialinius elementus būtų skatinamas įgytų žinių perdavimas ir stiprinama motyvacija mokytis toliau. 

Ženklelių išdavimas ir galimybė įskaityti kursą į WBA taip pat turėjo užtikrinti formalų įgytų žinių 
patvirtinimą. 

Pasirodė esanti veiksminga tokia praktika: atliekant „EBmooc“ vertinimą ypač gerai įvertintas kursų 

organizavimas ir struktūra. Mūsų nuomone, „EBmooc“ pavyko pirmiausia todėl, kad internetiniai kursai 

buvo susieti su internetiniais seminarais ir paramos grupėmis. 

 
Gauta patirtis 

Įsitikinome, kad dauguma dalykų, kurie svarbūs suaugusiųjų švietimo srityje realiame pasaulyje, yra 

tokie pat svarbūs internetinėje mokymo ir mokymosi aplinkoje. Esminis skirtumas tas, kad internetinio 

formato atveju paslaugų teikėjas arba „dėstytojas“ dar mažiau žino apie tai, kaip besimokantieji dirba 
kursuose (t. y., kaip jie supranta arba naudoja turinį) nei klasėje. Mokydamiesi el. mokymosi būdu 
dalyviai (ir tai, ką jie daro) paprastai nematomi, ir tai yra iššūkis, jei jie įpratę prie mokymosi klasėje. 
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Daugiau apie tai: 

• Šioje svetainėje galite paskaityti apie „penkis būdus, kuriais atviri visuotinio nuotolinio mokymo 

kursai veikia mokymą ir mokymąsi“ (atkreipkite dėmesį į pateiktą besimokančiųjų tipologiją ir jų 
poreikius): https:// teachonline.ca/tools-trends/massive-open-online-courses-moocs/towards-new-

pedagogy 

• „Ar mums reikalinga atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų didaktika?“ Žiniasklaidos priemonių 
didaktikos specialistas dr. Joachimas Wedekindas aptaria šį klausimą šiame vaizdo įraše: 
https://www.youtube.com/watch?v=77yRmWbyPMQ 

• Kuriant „#MMC13“ Boriso Jaegero parengtą dokumentų apie atvirų visuotinio nuotolinio mokymo 
kursų kūrimą rinkinį su atskiru skyriumi apie atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų didaktiką 
galima rasti šioje svetainėje: https://dachkm. org/wiki/index.php?title=MMC13_-_Ressourcen 

• Tiesiogiai su atvirais visuotinio nuotolinio mokymo kursais nesusijusi, bet atsižvelgiant į šį kontekstą naudinga 
„Mišriojo mokymosi tinklo“ parengta publikacija „12 žingsnių kuriant sėkmingus mišriojo mokymosi projektus“: 
http://www.blended-learning-network.eu/network/de/12_schritte.php 

http://www.youtube.com/watch
http://www.blended-learning-network.eu/network/de/12_schritte.php
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7. Mokomosios medžiagos parengimas 

Atviruose visuotinio nuotolinio mokymo kursuose labai didelė reikšmė teikiama savarankiškai organizuojama 

mokymuisi. Todėl svarbu pateikti kokybišką ir šiam tikslui tinkamą mokymosi medžiagą. Taigi šiame skyriuje 
daugiausia dėmesio skirsime mokymosi medžiagos parengimui, aptarimui ir licencijavimui; kartu išsamiai 
apžvelgsime vaizdo įrašų formatą, kuris labai svarbus „xMOOC“. 

 

7.1. Vaizdo įrašai 

Pirmiausia reikia žinoti: atviri visuotinio nuotolinio mokymo kursai gali būti parengti ir be vaizdo įrašų. Tačiau 

didžiojoje dalyje „xMOOC“ kursų jie naudojami ir yra pagrindiniai elementai, labai populiarūs tarp 
besimokančiųjų. Vis dėlto verta pagalvoti apie jiems tenkantį vaidmenį, ypač todėl, kad žinoma, jog ilgesni 
vaizdo įrašai dažnai nepažiūrimi iki galo. „EBmooc“ vaizdo įrašai (kaip ir kitų atvirų visuotinio nuotolinio 
mokymo kursų platformoje „iMooX“ atveju) buvo pagrindinė informacinė medžiaga. Tačiau kaip alternatyva 

vaizdo įrašai taip pat gali būti naudojami tik temoms pristatyti, motyvacijai stiprinti arba kaip vadovas, 

leidžiantis orientuotis aktualiose temose, nustatant vaizdo įrašais tam tikrus akcentus, o didesnė turinio dalis 
tada pateikiama įkeltoje skaitomoje medžiagoje. 

 
Atviruose visuotinio nuotolinio mokymo kursuose naudojamiems vaizdo įrašams rekomenduojami šie formatai: 

• Jei įrašai daromi studijoje naudojant „Blue Box“ arba „Green Screen“, galima pasirinkti įvairias fono spalvas ir 
animaciją. 

• Patiems gaminant įrašus gali būti naudojama žiniatinklio kamera, tačiau tokiu atveju tuo pat metu daromas ir 

garso įrašas, taigi esant klaidoms visa medžiaga turi būti perfilmuota. 

• Filmuojant pristatymus (pvz., „PowerPoint“ arba „Prezi“ formatu) gali būti kuriamos ekrano vaizdo 

rinkmenos. Tada atskirai gali būti pridedamas garsas (rekomenduojama pirmąjį įrašą daryti įrašant kartu ir 

vaizdą, ir garsą, bet esant klaidoms garso takelis gali būti įrašytas iš naujo). 

• Vaizdavimas naudojant piešimo techniką ir iškarpų animaciją yra kūrybiškas būdas kurti vaizdo siužetus (žr. 

S. Schön / M. Ebner, 2014). Daugiau informacijos apie tai rasite adresu https://www.zfhe.at/in 
dex.php/zfhe/article/view/669 

• Pamokos naudojant ekrano vaizdo rinkmenas yra naudingos, kai turi būti demonstruojami skaitmeniniai vaizdo 
įrašai 
(žr. tipiškus demonstracinius vaizdo įrašus „YouTube“). 

• Gali būti daromi interviu, kad vaizdo įrašai būtų gyvesni. Galima įrašyti juos tiesiogiai arba (esant dideliems 
atstumams) naudojant vaizdo konferencijų sistemą su įrašymo funkcija (tokiu reikia atkreipti ypatingą 
dėmesį į garso kokybę). 

 

Patarimas: 

Atviriems visuotinio nuotolinio mokymo kursams taip pat turi būti parengtas reklaminis 

filmukas su trumpu anonsu, nedideliais informaciniais interviu ar kita kuo kūrybingiau ir 

patraukliau pateikta motyvacine žinute. Labai svarbu, kad būtų aiškiai orientuojamasi į 

tikslinę grupę. Įvairių pavyzdžių galima rasti svetainėje 

https://imoox.at/mooc/course/index.php. 

http://www.zfhe.at/in-
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7.1.1. Vaizdo didaktika ir pagrindai 

Pateikiame keletą patarimų, pagrįstų mūsų pačių patirtimi. Be kita ko, remiamasi R. E. Mayer kognityvinio 
mokymosi pasitelkiant daugialypę terpę teorija (žr. R. E. Mayer, 2009), į kurią mes atsižvelgėme kurdami 

„EBmooc“ turinį. 

Jie apima šiuos kūrimo principus: 

• Modalumo principas: vaizdus geriau pateikite su kalba, o ne su tekstu 

• Pateikimo reikiamoje vietoje ir tinkamu laiku principas: jis susijęs su informacija, kuri papildo viena kitą 

• Perteklinės informacijos vengimo principas: neturi būti pateikiama tuo pat metu kita sudėtinga informacija 

• Nuoseklumo principas: praleiskite nesvarbią informaciją, nenukreipkite dėmesio 

• Personalizavimo principas: kreipkitės tiesiogiai į besimokančiuosius 

• Segmentavimo principas: suskaidykite didelės apimties medžiagą nedidelėmis dalimis 

• Akcentavimo principas: naudokite aiškiai matomus ženklus, pvz., 

nuorodas. Be to, įsitikinome, kad gerų rezultatų duoda šie dalykai: 

Žmonės mokosi iš žmonių ir kartu su jais 

Naudinga, kai atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų pranešėjai atsiskleidžia kaip individai ir 

bendraudami reaguoja, kiek tai leidžia dalyvių skaičius. Apie skaitmeninius formatus dažnai sakoma, kad 

juose imituojami santykiai, ir, žinoma, internetinių pranešėjų bendravimas su besimokančiaisiais yra 
asimetriškas (nors toks jis yra ir paskaitoje, vykstančioje didelėje auditorijoje). Nepaisant to, mes turime 
motyvuoti žmones palaikydami santykius ir skatinti matomus žmones mokytis; mes reikalingi vieni kitiems, 

taip pat ir mokantis. Todėl rekomenduojame atskleisti save kaip žmogų su visais jo „netobulais“ bruožais, dėl 
kurių tampame pasiekiamesni. 

 
Tiesiog darykite tai! 

Kadangi nuolat žiūrime vaizdo įrašus – net jei tai būtų tik televizijos naujienos – esame įpratę prie vaizdo 
medžiagos, parengtos laikantis aukštų techninių standartų. Dėl to kuriant vaizdo įrašus atviriems visuotinio 

nuotolinio mokymo kursams gali būti nusistatyti per aukšti reikalavimai ir kilti įtampa. Todėl rengdami 
„EBmooc“ mes, išbandydami naujus dalykus, laikėmės nerūpestingo požiūrio („tiesiog tai darykime“) ir netgi 

mums besimokant leidome žvilgčioti per petį. Verta pažymėti, kad būtent tai, kaip buvo nurodyta 
atsiliepimuose, ir patiko, nes atrodė autentiškai ir padrąsinančiai. Taigi galime nuoširdžiai dar kartą pasakyti: 
nebūtina siekti tobulumo, svarbu išlikti savimi, taip pat ir prie kamerą. 

 
Dėmesys turiniui 

Vaizdo įraše žodinė kalba ir skaitomi tekstai turi būti labai aiškūs ir visiškai sutampantys. Jokiu būdu neturėtų 

būti kalbama ir tuo pačiu metu rodomas kitas tekstas skaityti. Priešingai: svarbu visus vaizdo įraše daromus 

pareiškimus parodyti ir raštu, pvz., pateikiant paaiškinimus (vėliau įterpiamus vadinamuosius žodžių balionus) 

arba tinkamus vaizdus ar ekrano nuotraukas. Šiuose vaizduose neturėtų būti naudojamos sudėtingos 
metaforos, nes tai labai nukreiptų dėmesį nuo klausymo. Daug žmonių trikdo, kai rodant pamoką, kurią reikia 
stebėti, matomas ir pranešėjas. Tam, kad būtų galima koncentruotis į turinį, geriausia turi būti rodomas ne 

daugiau kaip vienas judantis objektas. 
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Stebėkite tempą 

„EBmooc“ patirtis parodė, kad ypač jaunesni besimokantieji greitai pradeda nuobodžiauti ar nekantrauti (ir, 

pavyzdžiui, pagreitina vaizdo įrašą ir klausosi aukštų cypiančių balsų), o vyresnio amžiaus besimokančiuosius 
erzina didelis tempas ir per daug daugialypės terpės vienu metu. Reikalingas vidutinis kalbėjimo tempas, kad 
tiktų abiem grupėms, o vaizdo įrašai gali būti pagyvinti ir pateikti įdomiai taip pat ir kitais būdais, ne tik 
padidinant tempą. 

 
Rinkitės trumpus vaizdo įrašus 

Žmonės, sėdintys priešais ekraną ir nedirbantys. dažnai laukia pramogų. Ypač žiūrėdami vaizdo įrašus, kuriuose 
pateikiami ilgesni ir lėtesni paaiškinimai ar pasakojimai, jaunesni arba nervingi dalyviai gali pradėti nekantrauti. 
Todėl vaizdo įrašas turėtų trukti ne ilgiau kaip 10 minučių, o dar geriau būtų du vaizdo įrašai, kurių kiekvienas 

truktų 5 minutes. Per šį laiką nepavyks perduoti labai daug informacijos. Tačiau dalis tikslinės grupės ilgesnių vaizdo 
įrašų, kuriuose pateikiama teorija arba paskaitos elementai, nepasižiūri iki galo. Vaizdai ar skaidres, atrodo, net 

greičiau nusibosta nei vaizdo įrašai su matomaisiais kalbėtojais. Taip pat ir ilgesnės pamokos, regis,  toleruojamos 

šiek tiek geriau. Tačiau apskritai vaizdo įrašai greitai išjungiami, jei jie nėra patraukliai sukurti ir jei jų turinys nėra 

įdomus. 

 
Kalbėti laisvai ar skaityti? 

Kiekvienas, kuriam sunku ilgiau laisvai kalbėti, pagal Jörno Loviscacho instrukciją, pateiktą „Moocs4all“ (žr. 

11.2 skyrių „Weiterführende Ressourcen Materialsammlungen“ (papildomi ištekliai – dokumentų rinkiniai)) 
gali pasigaminti paprastą telesuflerį. Darant įrašus studijoje naudinga pastatyti stovą su lenta, ant kurios būtų 

užrašyti keli raktiniai žodžiai, o įrašant žiniatinklio kamera priešais kompiuterį padės ekrane rodomas tekstas 
skaityti. Tačiau atkreipkite dėmesį: kuo arčiau yra pagalbinė skaitymo priemonė, tuo geriau skaitant matomi 
akių judesiai. Geriau ne skaityti tekstą, bet kalbėti laisvai (tada kalba ir akių judesiai natūralesni). 

 
Naudokite visada tą patį dizainą 

Pageidautina, kad atviri visuotinio nuotolinio mokymo kursai būtų atpažįstami, pavyzdžiui, dar naudojamas 

pasikartojantis fonas (bet ne visada tas pats, kuris tai galėtų būti nuobodus). Vienodam dizainui užtikrinti taip 
pat reikalingas paaiškinimų ar kitų pasikartojančių dizaino elementų šablonas. Tas pats taikytina 
pasikartojančių elementų šriftui, dydžiui, išdėstymui ir t. t. Taip pat reikalingas skaidrių, naudojamų kaip 

pagrindas vaizdo įrašams, šablonas. Apie tai reikia pagalvoti iš pat pradžių: turėtumėte sukurti kažką 
panašaus į stiliaus vadovą, kuriame būtų aprašyta įžanginė ir baigiamoji įrašo dalis, logotipų išdėstymas, 

perėjimų būdai ir animacija, šrifto tipas / dydis / spalva, taip pat formuluotės. 

 
Neapsieisite be scenarijaus 

Norint sukurti gerus vaizdo įrašus, svarbu iš pat pradžių parengti tinkamą planą. Rengiantis gaminti vaizdo 

įrašus, reikalingas detalus scenarijus su, viena vertus, sakytiniais tekstais (garsas) ir, kita vertus, informacija, 
kuri turėtų būti parodyta kaip vaizdas (pvz., atvaizdai, filmuota vaizdinė medžiaga „PowerPoint“ formatu, 

ekrano vaizdo rinkmenos, įrašai su kalbėtojais ar kiti tinkami įrašai). Scenarijus padės pasirengti įrašyti, net jei 
galiausiai bus nuspręsta kalbėti laisvai. 
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Scenarijaus ištraukos iš „EBmooc“ pavyzdys: 
 

6 pav. Scenarijaus ištraukos iš „EBmooc17“ pavyzdys 

 
 

7.1.2. Svarbu apsvarstyti praktikoje 

 
Prieš įrašymą 

• Prieš įrašydami pirmiausia patikrinkite, ar visi reikalingi įrenginiai įjungti, tinkamai prijungti ir veikiantys. 

• Tada patartina prieš įrašymą padaryti bandomąją versiją. Tokiu būdu galima pamatyti, kas vyksta ne taip, ir 
atitinkamai pakoreguoti scenarijų. 

• Ypač svarbu prieš pat įrašymą užtikrinti tinkamą, tolygų apšvietimą (dideli langai, netiesioginė šviesa 

naudojant lempas / šviestuvus, jei reikia, prožektorius) ir išvengti trukdžių (įskaitant garsinius, t. y. turi būti 
išjungti telefonai ir visi pranešimų garsai, o ant durų pakabintas ženklas!) 

• Filmuodami žmogų tam pačiam vaizdo įrašui skirtingu metu, nepamirškite pasirūpinti, kad apranga būtų 
tokia pati (įskaitant tokias detales kaip akiniai, papuošalai ir t. t.). 

 

Tuo metu, kai įrašoma 

• Norint gauti gerą vaizdo kokybę, turėtų būti daromi didelės raiškos įrašai (bent „Full HD“) ir 

susinchronizuoti ekrano įrašai ir žiniatinklio kamera / garsiakalbis, kad galutinis rezultatas būtų darnus. 

• Išvengti problemų ir papildomo darbo galima retkarčiais patikrinant, ar vis dar įrašinėjama („rec“) ir ar įrašoma 
tinkamais įrenginiais. 

• Patarimas kalbėtojui: neskubėkite! Pradžioje rekomenduojama pradėjus įrašymą kelias sekundes palaukti, 
o tada pradėti kalbėti. Taigi galima gerai susitelkti į tai, apie ką norima kalbėti. Reikėtų atkreipti dėmesį į 

pakankamus kalbėjimo pauzes, savo intonaciją ir nesikeičiantį atstumą iki mikrofono. Esant klaidai 
geriausia nutraukti įrašymą ir pakartoti dalį nuo paskutinės pauzės – tai padės gerokai supaprastinti 

redagavimą. 
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• Taip pat patartina per kiekvieną filmavimą maždaug pusę minutės įrašyti tik „foną“ (garsą), kurį 

vėliau galima redaguoti, jei nėra kito garso. Visiškai tylus vaizdo įrašas gali daryti keistą įspūdį, jei 

kitose dalyse būtų girdimas silpnas foninis triukšmas. 
 

 

Po įrašymo (galutinis montavimas) 

• Pirmiausia svarbu medžiagą tinkamai atrinkti, ją pavadinti ir sistemingai įkelti į failų serverį. Pradėjus 

galutinį montavimą, medžiagos elementai, jei įmanoma, neturėtų būti perkeliami, nes kitaip nebetiks 
nuorodos į vaizdo įrašo projekto failą. 

• Ypač svarbu užtikrinti, kad veidai nebūtų pernelyg geltoni arba raudoni. Jei taip atsitiktų, turėtumėte juos 
pakoreguoti. 

• Be to, turėtumėte iš garso takelio išfiltruoti pašalinį triukšmą ir ne per trumpai rodyti atskirus kadrus, kitaip 

nepavyks jų suvokti. 

• Geriausia pradėti nuo pirminio redagavimo ir tada pažiūrėti, kaip atrodo produktas. Tik tada reikėtų 
spręsti, ar dar trūksta dalių ir galbūt reikia jas sukurti papildomai. Tada galima toliau redaguoti. 

Redaguojant turi būti laikomasi bendro principo: nereikia pernelyg daug karpyti medžiagos, kad vaizdo 
įrašas nepasidarytų padrikas. 

• Svarbų turinį taip pat galima pabrėžti paryškinant arba pateikiant paaiškinimus. 
 

7.1.3. Tinkama programinė įranga 

Remdamiesi savo patirtimi kuriant „EBmooc“, rekomenduojame tokius pradedantiesiems tinkamus vaizdo 
įrašų įrankius: 

• Programinę įrangą „Windows Movie Maker“29
 

• Įrankį „VoiceThread“30 filmavimui (ir įgarsinti) „PowerPoint“ pateiktims 

• „Apowersoft“ sąsają „API Recorder“31 ekrano įrašams 

• Programą „Explain Everything“ aiškinamiesiems vaizdo įrašams mobiliuosiuose prietaisuose32
 

„EBmooc“ dalyviai, remdamiesi savo patirtimi, pasiūlė pridėti šiuos papildomus įrankius: 

• Programą „Adobe Spark Video“ trumpiems aiškinamiesiems vaizdo įrašams: 
https://spark.adobe.com/about/video 

• Sistemą „DaVinci Resolve“ redaguoti: https://www.blackmagicdesign.com/at/products/davinciresolve 

• „iMovie“ redaguoti „Mac“: http://www.apple.com/imovie/ 

• „MAGIX Studios“ (versijos pradedantiesiems ir profesionalams): http://www.magix.com/at/ 

• „Office Mix“ papildinys, skirtas „Office 365“: https://mix.office.com/de-de/Home 

• „Open Broadcaster Software“: https://obsproject.com 
 
 

29 https://support.microsoft.com/de-at/kb/954123 

30 https://voicethread.com/ 

31 https://www.apowersoft.de/kostenloser-online-bildschirm-recorder, taip pat žr. https://www.youtube.com/watch?  v=XQAQv-QsSnM 

32 https://explaineverything.com/ arba atitinkamoje parduotuvėje, naudojant mobilųjį prietaisą 

 
Patarimas: 

„Šypsniukas“ ar besišypsančio žmogaus atvaizdas šalia kameros pranešėjui padės 

įsivaizduoti, kad jis kalbasi su pašnekovu. 

http://www.blackmagicdesign.com/at/products/davinciresolve
http://www.apple.com/imovie/
http://www.magix.com/at/
http://www.apowersoft.de/kostenloser-online-bildschirm-recorder
http://www.youtube.com/watch
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• „Pinnacle Studio“ programinė įranga su įvairiomis papildomomis funkcijomis: http://www.pinnaclesys.com 

• „Shotcut“, nemokama programinė įranga redaguoti (taip pat ir „Linux“): https://www.shotcut.org 

• „SkillCatch“ el. mokymosi programų filmukams mobiliuosiuose prietaisuose: http://de.e-doceo.net/e-learning-
software/lcms/skillcatch. php 

• „Videomomente“ („Microsoft“ vaizdo įrašams skirtas įrankis): https://www.microsoft.com/de-
at/store/p/videomomen te/9wzdncrfj3md 

• „VivaVideo“ (nemokama programėlė „Android“): 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com. quvideo.xiaoying&hl=de 

• „WeVideo“ (debesijos sprendimas): https://www.wevideo.com 

 

 

Daugiau apie tai: 

• Susipažinti su vaizdo įrašų kūrimo pradmenimis galima ir šiuose atviruose visuotinio nuotolinio 

mokymo kursuose: https:// mooin.oncampus.de/local/ildcourseinfo/index.php?id=oncampus-

MOOC-2015-003189 

• Apie tai, kaip padaryti gerus mokomuosius vaizdo įrašus, Sandra Schön ir Martin Ebner 

paaiškina šioje publikacijoje: http://bit.do/lernvideo 

• Richardas E. Maye parengė naudingą veiklą apie mokymąsi pasitelkiant daugialypės terpės 
programas: htt ps://doi.org/10.1017/CBO9780511811678 

„EBmooc“ pavyzdys 

„EBmooc“ kursuose vaizdo įrašai buvo pagrindinė informacinė medžiaga. Mes visiems savo 

vaizdo įrašams kurti, vadovaudamiesi Graco technikos universiteto rekomendacija, 

naudojome programinę įrangą „Camtasia Studio“ (švietimo įstaigos individualią jos licenciją 

gali įsigyti už maždaug 175 EUR, o atnaujintą 2017 m. versiją už maždaug 90 EUR). Mūsų 

patirtis naudojant šią programinę įrangą buvo labai teigiama. Galutinis montavimas užtruko 

ilgiau, nei planuota, ir būtent ne pirmasis etapas, bet nedidelės smulkmenos, kurios krinta į 

akis tik pačioje pabaigoje (kalbėtojų vaizdo įrašų nesutapimas su garso įrašais ir t. t.). 

 
Su vaizdo įrašais susijusi patirtis 

Vienas iš sėkmės „EBmooc“ veiksnių taip pat buvo palikti matomas mažas mūsų klaidas, nes 

taip nemažai dalyvių buvo padrąsinti išbandyti kažką panašaus arba įsitraukti kaip 

lygiaverčiai besimokantieji. Savaime suprantama, prieš taikant tokį požiūrį visiems reikia 

atsižvelgti į atitinkamų atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų tikslinę grupę ir tikslus 

(„EBmooc“ atveju iš esmės buvo orientuojamasi į kolegas, kurie mažai susipažinę su 

skaitmenine aplinka). Be abejo, gali pasitaikyti situacijų, kuriose toks metodas neduos 

reikiamų rezultatų. 

 
Gauta patirtis 

Svarbus mokymosi rezultatas susijęs su vaizdo įrašų trukme: Vaizdo įrašai, kurių trukmė 10 

minučių ar daugiau, žiūrimi nenoriai. Taigi turinį, kurį pateikiant vaizdo įrašų formatu jie 

truktų daugiau nei 5–7 minutes, būtų patartina suskaidyti (ar net perkelti į kitas 

žiniasklaidos priemones). 

http://www.pinnaclesys.com/
http://www.shotcut.org/
http://de.e-doceo.net/e-learning-software/lcms/skillcatch
http://de.e-doceo.net/e-learning-software/lcms/skillcatch
http://www.microsoft.com/de-at/store/p/videomomen-
http://www.microsoft.com/de-at/store/p/videomomen-
http://www.wevideo.com/
http://bit.do/lernvideo
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7.2. Kita mokomoji medžiaga 

Be vaizdo įrašų yra ir kitokios mokomosios medžiagos, kurią prasminga naudoti. Pavyzdžiui: 

• pažodiniai tekstai arba papildomi tekstai su nurodymais / paaiškinimais, kt.; 

• pratybų instrukcijos ir užduotys; 

• įkeltas žiniasklaidos turinys (vaizdo įrašai, garso failai ...) ar nuorodos į jį; 

• išsamesnė literatūra atitinkama tema ar susijusiomis temomis; 

• diskusijos forume idėjos; 

• patarimai ir instrukcijos dėl kitų susietų mokymosi priemonių (pvz. „Wiki“ ar „Google Doc“). 
 

 
 

Mokomoji medžiaga turėtų palaikyti vidinę diferenciaciją, t. y. minimalią atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų 
versiją: turėtų būti siūloma kiekvieno dalyko mokomoji medžiaga, pritaikyta skirtingiems lygiams. Jūs turėtumėte 

suprasti, jog turėsite reikalų su labai nevienalyte grupe. Visuotinio nuotolinio mokymo kursai yra atviri, tai reiškia, 
kad gali prisijungti visi, susidomėję kursų aprašymu nepriklausomai nuo to, ar jie priklauso iš anksto numatytai 

tikslinei grupei, ar ne. Bet kuriuo atveju anksčiau įgytos žinios irgi yra skirtingos; visada atsiras dalyvių, kurie bus 
dėkingi už labai paprastus paaiškinimus, ir tokių, kuriems bus nuobodu be papildomos medžiagos. Idealiu atveju 

kiekvienam iš jų turėtų būti prieinama tinkama mokomoji (ir pratybų) medžiaga. 
Be to, būtų gerai apibūdinti medžiagos sudėtingumą (patirtis parodė, kad kitu atveju geresnių žinių turintys 
besimokantieji priekaištauja dėl medžiagos paprastumo, nes mano, kad į juos neatsižvelgiama). 

Atviri švietimo ištekliai padeda gauti įvairios medžiagos, skirtos daugeliui temų ir įvairiems pradiniams žinių 

lygiams: jums nereikia visko daryti patiems, bet turėtumėte žinoti, kur rasti atvirus švietimo išteklius.33
 

Tam tikra medžiaga turėtų būti pasiūlyta jau pačioje atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų pradžioje. 
Tokia medžiaga turi apimti: 

• atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų formato ir eigos paaiškinimą, 

• paaiškinimus apie elgesį forumuose, 

• paaiškinimus apie naudojamas bendravimo priemones ir 

• paaiškinimus apie internetinius seminarus ar tiesiogiai transliuojamų susitikimus, jei juos planuojama 
rengti. 

Ir šiuo atveju patartina naudoti esamus išteklius ir ieškoti atvirų švietimo išteklių, o ne rengti visą medžiagą 

patiems. 

Kartais keliamas ginčytinas klausimas, ar būtini pažodiniai rašytiniai vaizdo įrašų tekstai. Atsižvelgiant į 

skirtingų besimokančiųjų tipų poreikius, būtų idealu pasiūlyti tekstinę, vaizdo ir garso medžiagą. „EBmooc“ 

patirtis parodė, kad daugelis besimokančiųjų yra dėkingi už rašytinius tekstus. Rašytinių tekstų naudojimas 
rengiant savo pačių užrašus dažnai pagrįstas susiformavusiais mokymosi įpročiais. Vis dėlto rašytinių tekstų 

parengimas užima labai daug laiko: šiuo metu mes neturime žinių apie kokią nors STT programinę įrangą, kuri 
savarankiškai pagal rodomą vaizdo įrašą sukurtų rašytinį tekstą be klaidų. Tai dar vienas įrodymas, jog 
naudinga kiekvienam vaizdo įrašui iš pat pradžių turėti išsamų scenarijų. 

 

33 Šiuo tikslu Kristin Narr parengė gerą vadovą ir nuorodų rinkinį, skirtą „wb-web“: htt- ps://wb-web.de/material/medien/Wo-

und-wie-finde-ich-Open-Educational-Resources.html 

Patarimas. 

Visada pažymėkite savo mokymosi medžiagą, nurodydami paskirtį (pvz., pagrindinė 

literatūra, instrukcijos, papildoma literatūra ir t. t.) ir kokiam lygiui atitinkama medžiaga 

tinkama (pradedantiesiems, profesionalams, t t.). 
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(įskaitant tekstą). Tada pagal faktinį įrašą galima atlikti paskutinius pakeitimus, susijusius su kalba, kurios tekstą 

turite. Šis tekstas iš esmės galėtų būti naudojamas kaip „YouTube“ subtitrai. 
 

 

 

Daugiau apie tai: 

• Čia galima peržiūrėti „wikiHow“ vadovą, kuriame pateikiami keturi būdai, kuriais galima pridėti subtitrus 

prie savo ir trečiųjų šalių „YouTube“ vaizdo įrašų: https://de.wikihow.com/Deinen-YouTube-Vi deos-

Untertitel-hinzuf%C3%BCgen 

• „Moodle“ kūrėjai yra parengę vadovą ta pačia tema, bet vaizdo formatu: 

https://www.youtube.com/watch?v=iN1R6yKL6sg 

• Čia rasite Kristin Narr parengtą atvirų švietimo išteklių vadovą: https://wb-web.de/material/medien/Wo-
und- wie-finde-ich-Open-Educational-Resources.html 

 

7.3. Licencijavimas 

Kadangi siekiame užtikrinti visuotinio nuotolinio mokymo kursų atvirumą ir galimybes šviestis, tvirtai 
pasisakome už tai, kad būtų kuriami atvirieji švietimo ištekliai (AŠI) ir kiekvieniems atviriems visuotinio 
nuotolinio mokymo kursams taikoma atviroji licencija. Austrijos atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų 

platformoje „iMooX“ galima rasti tik atvirus visuotinio nuotolinio mokymo kursus, kuriems taikoma atvira 

licencija, todėl nenuostabu, kad platformą globoja UNESCO. 

Ne visiems paslaugų teikėjams gali atrodyti tikslinga ar pelninga kurti AŠI – tai priklauso nuo jo pagrindinio 

verslo modelio. Vis dėlto nepamirškite: AŠI negali būti naudojami nenurodant autorių, o geri AŠI yra puiki 

reklama juos sukūrusiai organizacijai ar asmeniui. 

Būtiniausias reikalavimas galėtų būti suformuluotas taip: medžiaga, kuri buvo sukurta naudojant viešąsias lėšas, 

turėtų būti ir viešai prieinama, t. y. jai turėtų būti taikoma atviroji licencija. Finansuotuojai, pvz., Federalinė 
švietimo ministerija (BMB), vis dažniau įtraukia šį reikalavimą į subsidijavimo sutartis. 

„EBmooc“ pavyzdys 

Su kita mokomąja medžiaga susijusi patirtis 

Atsiliepimai parodė, kad siūlomos mokomosios medžiagos naudojimas labai skiriasi. Kai kurie 

besimokantieji ja naudojosi intensyviai, o kiti nesinaudojo visiškai arba naudojosi labai 

mažai. Vis dėlto vien tik šie skirtumai rodo, kad medžiagos pasiūla turi būti plati. 

 
Gauta patirtis 

Nuo pat pradžių reikėtų aiškiai nurodyti, kad plati medžiagos ir žiniasklaidos priemonių 

pasiūla reikalinga dėl vidaus diferencijavimo, ir atkreipti dėmesį į dalyvių nevienalytiškumą, 

nes priešingu atveju kils protestų. Be to, reikia kuo tiksliau pažymėti, kokia medžiaga skirta 

kokiam tikslui. 

Ateityje norėtume turėti galimybę naudoti daugiau specialių atvirų švietimo išteklių, skirtų 

atskiroms temoms, ypač atsižvelgiant į labiau pažengusių dalyvių poreikius. Turint omenyje 

vis didėjantį atvirų švietimo išteklių kiekį, tokia perspektyva realistiška. 

http://www.youtube.com/watch
http://www.youtube.com/watch
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Kokių licencijų esama? 

Rekomenduojame naudoti „Creative Commons“ (toliau – CC) licencijas34. Tai parengtos, tarptautiniu mastu 
galiojančios, (daugiau ar mažiau) atviros ir net ir nespecialistams lengvai suprantamos licencijos. Jų diapazonas 

apima nuo atviriausios iki labiausiai ribojančios licencijos, būtent: 

• Licencija CC BY leidžia bet kokiu būdu platinti ir perdirbti kūrinį, su sąlyga, kad įvardijamas pradinio kūrinio 
autorius („priskyrimas“) 

• Licencija CC BY-SA papildomai reikalauja, kad šio kūrinio pagrindu sukurti nauji kūriniai būtų platinami 
tokiomis pačiomis sąlygomis („analogiškas platinimas“) 

• Nors licencija CC BY-ND leidžia tolimesnį platinimą, ji draudžia keisti kūrinį („jokių 

išvestinių kūrinių“) 

• Licencija CC BY-NC draudžia naudoti kūrinį ir jo dalis komerciniais tikslais („nekomercinis naudojimas“) 

• Licencija CC BY-NC-SA reikalauja nurodyti kūrinio autorystę, platinti jį tokiomis pačiomis sąlygomis ir leidžia jį 
naudoti nekomerciniais tikslais 

• CC BY-NC-ND licencija reikalauja nurodyti kūrinio autorystę, tačiau draudžia naudoti kūrinį komerciniais tikslais ir 

jį keisti. Kitaip tariant: leidžiama platinti tik originalą. 

Licencija CC-BY užtikrina labai lankstų naudojimą ir daugumą pakartotinio naudojimo galimybių visiems. Kartu šios 

licencijavimo formos atveju po pakartotinio medžiagos panaudojimo autorius ir toliau įvardijamas. Todėl mes 

aiškiai pritariame tam, kad visai sukurtai medžiagai būtų taikoma licencija CC-BY. 

 
Kaip licencijavimas vyksta techniškai? 

Svetainėje https://creativecommons.org/choose/?lang=de galima rasti įrankį, kuris padės atrinkti ir parengti CC 

licencijas. Čia galima pasirinkti, ar ir kaip kūrinys gali būti perdirbamas ir platinamas ir ar turėtų būti leidžiamas 
komercinis naudojimas, ir tada iškart bus generuojama atitinkama licencija, įskaitant piktogramą ir pridedamą 
sakinį. Taip pat patartina įtraukti neprivalomą papildomą informaciją apie kūrinį. 

 
Į ką reikėtų atkreipti dėmesį licencijuojant medžiagą? 

Norint savo produktams taikyti atvirąsias licencijas, turi būti laikomasi kelių esminių reikalavimų. Vienas 

svarbiausių dalykų: (atviras) licencijas galite taikyti tik produktui, kurį tikrai sukūrėte jūs. Tai reiškia, kad 
visuose atviruose visuotinio nuotolinio mokymo kursuose ir visoje medžiagoje turi būti naudojami tik jūsų 

pačių produktai arba suskaitmeninta viešai prieinamo turinio medžiaga, arba tokiomis pačiomis sąlygomis 
licencijuoti objektai. Jei į savo produktus įtraukiate AŠI, jie turi turėti bent jau tokią pačią atvirąją licenciją, 

kaip ir jūsų pačių atviri visuotinio nuotolinio mokymo kursai arba jūsų pačių produktas. Konkrečiai kalbant, jei 
į paskaitas įtraukiate išteklių, turintį CC-BY-NC-SA licenciją, visas naujas turinys (t. y. jūsų tekstas) turėtų būti 
naudojamas tik nekomerciniais tikslais ir taikant tik tą pačią licenciją, t. y. griežtesnė licencija taikoma visam 

produktui. Ištekliai, kuriems taikomos griežtos atvirosios licencijos, gali būti netinkami kuriant atvirus 
visuotinio nuotolinio mokymo kursus ir naudojant kitus tikrai atvirus išteklius (dar vienas argumentas, kodėl 
rekomenduojame naudoti atvirą licenciją CC BY). 

 
 
 

34 Daugiau informacijos apie licencijas galima rasti adresu: https://creativecommons.org/licenses/?lang=de 

Patarimas. 

Net ir naudodami atvirąją licenciją, nuo pat pradžių aiškiai ir nuosekliai informuokite, kaip 

pakartotinai naudojant jūsų atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų medžiagą saugomos 

autorių teisės („naudodami nurodykite: ...“, įskaitant nuorodą į licencijos tekstą). 
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Tačiau visada galima padaryti štai ką: 

• norint naudoti autorių teisių saugomą medžiagą, kreiptis raštu į atitinkamą autorių teisių savininką ir paprašyti 

leisti panaudoti medžiagą savo atviruose visuotinio nuotolinio mokymo kursuose, 

• atviros medžiagos, kuriai taikoma griežta licencija, atveju pateikti tik nuorodą į medžiagą, kartu nurodant teisingą 
(griežtesnę) licenciją arba 

• apsisaugoti tokia fraze: „Visai kursų medžiagai – jei nenurodyta kitaip – taikoma „Creative Commons“ 
licencija CC-BY“. Jei tuomet į kursus įtrauksite SA arba ND medžiagą ir aiškiai nurodysite griežtesnę jai 

naudojamą licenciją, ji pateks į kategoriją „nurodyta kitaip“. 
 

Patarimas. 

Įkeldami atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų vaizdo įrašus, kuriems taikoma atviroji 

licencija, į „YouTube“, būtinai rinkitės CC BY licenciją, o ne standartinę „You Tube“ 

licenciją. 
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„EBmooc“ pavyzdys 

Su licencijavimu susijusi patirtis 

Kurdami „EBmooc“ rėmėmės išsamia licencijavimo koncepcija ir nuolatiniu bendradarbiavimu su teisės 
magistru M. Lanzingeriu (el. paštas: office@kanzlei-lanzinger.at, žiniatinklyje: 
http://www.rechtsanwalt-lanzinger.at). 

Mūsų pateikiama licencijavimo informacija buvo tokia: „Šiam kursui suteikta Creative Commons 
Namensnennung 4.0 International Lizenz („Creative Commons“ 4.0 versijos tarptautinė priskyrimo 

licencija), naudodamiesi nurodykite: „CC-BY 4.0 Verein CONEDU | EBmooc erwachsenenbildung.at | 
#ebmooc17 | 2017.“ Trumpa forma: „CC-BY 4.0 CONEDU, #ebmooc17“ 

Visa mokomoji medžiaga buvo pateikta pagal šią licenciją. Ši licencija leido ir leidžia nemokamai naudoti, 

taip pat keisti ir pakartotinai platinti visus vaizdo įrašų komponentus, darbo medžiagą ir testo klausimus 

(išskyrus kitų autorių medžiagą, kuriai taikomos atitinkamos sąlygos). Taigi buvo užtikrintas šios 
medžiagos prieinamumas ir galimybė ją nuolat naudoti, taip pat ir pasibaigus kursams „EBmooc“. Kursai 

vyko internetu iki 2017 m. rugpjūčio mėn. pabaigos; registracija į „EBmooc18“ prasidėjo 2017 m. 
spalio mėn. pradžioje. 

 
Gauta patirtis 

Mes tikrai labai ir nuoširdžiai džiaugiamės, kad visos „EBmooc“ sudedamosios dalys plačiai naudojamos ir 
toliau. 

Taip pat pasitaikė atskirų atvejų, kai nebuvo laikomasi licencijos sąlygų. „Creative Commons“ turinys 

kartais buvo painiojamas su suskaitmeninta viešai prieinamo turinio medžiaga ir naudojama 

nenurodant autorių. Taip pat retkarčiais buvo pateikiamos „fake news“ (liet. netikros naujienos). Jei 

nenorima, kad būtų pakeisti logotipai ar šūkiai, reikėtų šiems atpažinimo elementams taikyti 

licenciją CC-BY-ND. Be to, reikėtų pridurti, kad turėtų būti aiškiai nurodyta, kokie kartu pateikiami 
pasiūlymai yra papildomi. (Citata iš standartinio CC BY 4.0 versijos licencijos teksto: „Privalote 

nurodyti autorystę, įdėti nuorodą į licenciją bei nurodyti, ar atlikote pakeitimų. Galite tai daryti bet 
kokiu protingumo kriterijus atitinkančiu būdu, tačiau ne tokiu būdu, kuris sudarytų įspūdį, kad 

licenciaras pritaria Jūsų veiksmams ar tam, kaip panaudojote objektą.“) 

Visa tai grindžiama prielaida, kad kūrėjas pageidauja būti įvardijamas naudojant jo paties sukurtų atvirų 
visuotinio nuotolinio mokymo kursų turinį, kitaip būtų galima ir viešai prieinamo turinio licencija. 

 
 

Daugiau apie tai: 

• Šiame straipsnyje M. Ebner, A. Lorenz, S. Schön ir A. Wittke rašo apie „tiesiogines atvirųjų licencijų 

suteikimo AŠI pasekmes“: https://doi.org/10.13140/rg.2.2.24231.96162 

• 24 klausimai ir atsakymai apie autorių teises virtualiame pasaulyje pateikiami šiame Austrijos interneto paslaugų 

teikėjų publikacijoje: https://www.saferinternet.at/fileadmin/files/Materiali 
en_2013/Ratgeber_Urheberrecht.pdf 

• Atskiros CC licencijų sudedamosios dalis suprantamai paaiškinamos šiame vaizdo įraše: 

https://www.youtu be.com/watch?v=cxE8b-oi5Gk 

• Informaciją apie tai, kaip teisėtai naudoti svetimus vaizdo įrašus (ir kitus išteklius), 

galima rasti šioje svetainėje: https://www.youtube.com/watch?v=8A0CgS66iE0 

• Kaip patiems sukurti AŠI, parodyta šioje svetainėje: https://www.youtube.com/watch?v=kd  gcLex9Clk 

mailto:office@kanzlei-lanzinger.at
http://www.rechtsanwalt-lanzinger.at/
http://www.saferinternet.at/fileadmin/files/Materiali-
http://www.youtube.com/watch
http://www.youtube.com/watch
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8. Įgyvendinimas 

Prieš pat įgyvendinant atvirus visuotinio nuotolinio mokymo kursus ir juos įgyvendinant (įskaitant jų paramos 

grupes ir internetinius seminarus) reikia apsvarstyti daug dalykų ir į juos atsižvelgti. Šiuo tikslu šiame skyriuje 
pateikiama patirtis ir įžvalgos apie preliminarius patikrinimus, bendravimą ir pagalbą, taip pat paramos 
grupes ir internetinius seminarus. 

 

8.1. Preliminarūs patikrinimai 

Prieš faktiškai prasidedant atviriems visuotinio nuotolinio mokymo kursams, jie turėtų būti nuodugniai ir išsamiai 

išbandyti. Tai turėtų būti padaryta maždaug prieš mėnesį iki aktyvavimo, kad bet kokios klaidos ir problemos 
būtų laiku pašalintos. 

Pirma, tai reiškia, kad reikia patikrinti visus atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų elementus, t. y., 

platformą, forumą, vaizdo įrašus, testus ir nuorodas į išorines svetaines, jų technines funkcijas ir naujausią 

informaciją. Tikrinimai turėtų būti atliekami naudojant skirtingas operacines sistemas ir interneto naršykles. 

Antra, patariama, kad atviri visuotinio nuotolinio mokymo kursai ankstyvuoju etapu būtų prieinami pranešėjams, 

kartu prašant jų pranešti kursų teikėjams apie neaiškumus ar problemas. Didesnis testuotojų (taip pat ir testavimo 

sistemų, susijusių su technine ir programine įranga) skaičius padidina tikimybę atpažinti galimas klaidas ir problemų 
šaltinius dar prieš prasidedant atviriems visuotinio nuotolinio mokymo kursams. 

 
8.2. Bendravimas 

Sėkmingas bendravimas su dalyviais ir tarp jų labai prisideda prie atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų 
sėkmės. Šiuo atveju reikia iš anksto apgalvoti, kaip, kur, kada ir kas turėtų bendrauti ir kokios ryšių priemonės 
labiausiai tinka. 

Turi būti apsvarstyta, kaip suderinti būtinybę stiprinti tarpusavio santykius su ekonominiu efektyvumu. Nors 

kontaktų ir santykių kūrimo veikla yra svarbi atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų dalis, vis dėlto kaip 
tik ji atima labai daug laiko. Štai kodėl kiekvienuose atviruose visuotinio nuotolinio mokymo kursuose reikia 

apgalvotai spręsti užklausų tvarkymo, taip pat sumanių (pusiau automatizuotų) paslaugų klausimus. 

Tačiau ir čia egzistuoja tam tikros ribos: per atvirus visuotinio nuotolinio mokymo kursus visi dalyviai būna 

labai užimti, todėl labai tikėtina, kad bus situacijų, kurioms nebus galima pasirengti iš anksto. Tokias situacijas 

padeda švelninti tinkamos paramos struktūros ir bendravimo priemonės. 

 

8.2.1. Bendravimo priemonės 

Kursams reikalingas ryšio priemones privalo parengti atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų kūrėjų 

grupė. Jos turėtų būti pritaikytos visoms pagrindinėms operacinėms sistemoms ir interneto naršyklėms. Be 

to, gali atsitikti taip, kad dalyviai per kursus savo nuožiūra naudosis papildomais bendravimo kanalais (pvz., 
tokiais kaip „Facebook“ grupės). 

Bendravimo priemonės, kurias patys atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų rengėjai naudoja (renkasi) 

bendrauti su dalyviais, turėtų būti valdomos tam tikra tvarka, kad būtų galima pakartotinai skaityti jau 
aptartus ir atsakytus klausimus, taip pat peržiūrėti ir susirasti temų grupes. Tam, pavyzdžiui, tiktų forumas. 
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Jei atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų rengėjai nenori nustatyti 24 valandų per parą darbo režimo, jie 
turėtų sąmoningai nuspręsti nenaudoti bendravimui su dalyviais tiesioginių pranešimų programos, nes ja 

naudojantis tikimasi greitų atsakymų. Dėl tos pačios priežasties turėtų būti iš anksto gerai apgalvota, ar verta 
forumą pakeisti bendravimu „Facebook“ grupėje, net jei socialinės žiniasklaidos priemonės besimokantiesiems yra 
labiau priimtinos nei kursų forumas (kaip parodė atitinkamas tyrimas35). Kita vertus, tiesioginių pranešimų 
programa labai gerai tinka bendrauti grupėje skubiais klausimais. 

 

 
 

Per atvirus visuotinio nuotolinio mokymo kursus visi dalyviai ir teikėjai dalyvauja intensyviame bendrame 

mokymosi procese, per kurį studentai taip pat „mato“ visas reakcijas į įvairius vykdomus pokyčius. Taip 
grupėje atsiranda bendrumo jausmas, kuris turėtų būti išlaikytas ir valdomas. Todėl turėtų būti išsiaiškinta, 

kur ir kaip dalyviai gali tęsti bendravimą kursams pasibaigus. Pvz., gera galimybė – pačių dalyvių sukurtos 
virtualios paramos grupės. 

Taip pat turi būti atsakyta į klausimą, kur sukuriama visų dalyvių produktų saugykla, kurią ir vėliau galima 

būtų naudoti keitimuisi informacija. Forumai netinka ilgą laiką saugoti informaciją, kita vertus, jie, be abejo, 
patogesni nei tiesioginių pranešimų programa ar „Facebook“ grupės. Pavyzdžiui, dalyvių produktams tiktų 

„Wiki“ tinklalapiai, integruoti į atvirus visuotinio nuotolinio mokymo kursus arba su jais susieti. 
 

 
 

Vienas atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų komandos narys taip pat stebės rezonansą socialinėje 
žiniasklaidoje. Tam rekomenduojame naudoti saitažodžius („Hashtags“), naujienų kanalus („Newsfeeds“) ir 

„TweetDeck“: https:// tweetdeck.twitter.com/ 
 

 

35 Žr. https://www.ecampusnews.com/featured/featured-on-ecampus-news/mooc-course-design/ 

Patarimas. 

Per kursus taip pat turėtumėte siuntinėti nedidelį informacinį biuletenį arba reguliarius 

priminimo el. laiškus, kuriuose informuotumėte apie faktinę kursų eigą (šių tekstų nerenkite 

iš anksto, bet pateikite naujausias žinias). 

Patarimas. 

„Visada pasitaiko dalykų, kurie nepasiseka!“, – trumpai ir aiškiai apibendrino savo patirtį 

ilgametis atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų teikėjas. Taigi reikia tikėtis netikėtumų 

ir pasirengti situacijoms, kuriose reikės intensyvaus bendravimo. Tokiais atvejais itin 

svarbus greitas ryšys tarp komandos narių, todėl labai rekomenduotina tiesioginių pranešimų 

programa (pvz., „Slack“: https://slack. com/intl/de-de, organizacijoms sukurta tiesioginių 

pranešimų programa). 

Patarimas. 

Iš pat pradžių informuokite savo kursų dalyvius, kaip naudotis atviriems visuotinio nuotolinio 

mokymo kursams numatytomis bendravimo priemonėmis. 

http://www.ecampusnews.com/featured/featured-on-ecampus-news/mooc-course-design/
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Apibendrinant galima pasakyti, kad: reikės kelių bendravimo priemonių (ir informacijos platformų), skirtų 
skirtingiems tikslams. 

 

8.2.2. Parama 

„Nuotolinis mokymas yra ne produktas, o paslauga“ (Dörte Giebel) 

Aiškiai nurodykite, kokius klausimus, kokiomis žiniasklaidos priemonėmis ir kam galima pateikti. Jei dalyviai 
žinos, kas atsakingas už esminius klausimus, kas atsakingas už techninę paramą ir kaip efektyviausiai pasiekti 

vieną ir kitą asmenį, visiems bus palengvintas darbas. 

Kursams prasidėjus, reikia tikėtis didžiulio veiklos pagreičio ir intensyvaus bendravimo. Paprastai šiam 
bendravimui nepakanka vieno asmens. Viena vertus, taip atsitinka dėl dalyvių bendravimo poreikių. Kita 
vertus, nagrinėjant netikėtas temas pateikiama daugybė ir dažnai pasikartojančių pagalbos prašymų. 

 

 
 

Ypač sudėtingas forumo (arba forumų) kuravimas, kai dalyviai tikisi greitų atsakymų, kurie kartais gali lemti 

sprendimą dėl tolimesnio dalyvavimo. Taip pat labai rekomenduojama per kursus turėti plečiamą DUK sąrašą, kuris 

nuo pradžių būtų skelbiamas toje pačioje vietoje. 

Vis dėlto patirtis rodo, kad dažnai klausimai užduodami tiesiogiai dar prieš dalyviams ieškant atsakymų 
forume arba DUK sąraše. Nors ir labai nesinorėtų tvarkyti teksto modulių asmeninėje paskyroje, šiuo atveju 

tikslinga išsaugoti atsakymus į pasikartojančius klausimus, kaip teksto modulius, ir juos laikyti lengvai 
pasiekiamoje vietoje arba cituoti iš DUK sąrašo. 

Be forumo kuravimo, atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų komandai pateikiama įvairiausių klausimų 

apie vykstančius internetinius kursus įprastais ryšio kanalais, pvz., elektroniniu paštu arba telefonu. Todėl 
paprastai 6–7 savaites trunkančių kursų laikotarpiu reikia apibrėžtos savaitinio darbo tvarkos, pagal kurią 

kiekvienam komandos nariui būtų skirtas aiškus vaidmuo: kas ką daro, kokią savaitės dieną ir kas perima šias 
užduotis, jei kas nors negali jų atlikti? 

Patarimas. 

Stenkitės, kad dalyviai žinotų paramą teikiančius asmenis. Be to, visi asmenys, kurie kalba 

vaizdo įrašuose ir internetiniuose seminaruose, turėtų aktyviai dalyvauti forume. Bet 

kuriuo atveju forumo kuratoriai turėtų būti matomi visiems forumo dalyviams, t. y. turėtų 

būti pateiktos jų pavardės ir nuotraukos. 
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„EBmooc“ pavyzdys 

Su bendravimu susijusi patirtis 

Bendravimo priemonės. Be abejo, „EBmooc“ buvo naudojamas vienas forumas, užtikrinant kiek 

galima tinkamesnį bendravimą su dalyviais ir tarp jų, taip pat „oficiali“ „Facebook“ grupė ir keletas 

papildomų grupių (įkūrė dalyviai). Mes taip pat turėjome praktikos kursą „Moodle“ ir vidaus 
bendravimui naudojome „Slack“. Nors iš esmės pritariame tuo pat metu įvairiose žiniasklaidos 

priemonėse vykstančioms diskusijoms, tokiu atveju lengvai gali sumažėti dalyvių sutelktumas. Šiuo 
atveju ypač svarbu išlaikyti ryšio priemonių aiškumą (pateikiant kuo aiškesnes naudojimo instrukcijas ir 
užtikrinant nuolatinį valdymą). 

Parama. Daugumos dalyvių pasiruošimas skaityti ir naudotis paieškos priemonėmis buvo gana žemo 

lygio, o su paslaugomis susiję lūkesčiai buvo gana aukšti. Net ir esant DUK sąrašui ir paieškai 
pritaikytam forumui ne visada galima išvengti besikartojančių klausimų. Nepaisant to, reikėtų 

investuoti į lankstaus formato forumą ir atkreipti dėmesį į dabartinį DUK sąrašą, pateiktą žinomoje 

vietoje. 

 
Gauta patirtis 

Dalyvių patogumui reikia aiškiai nurodyti, kurį kanalą valdo atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų 
valdytojai ir kokios bendravimo platformos nepalaikomos, o tik prieinamos. Didelių atvirų visuotinio 

nuotolinio mokymo kursų atveju nėra galimybės naudotis visomis pridedamomis žiniasklaidos priemonėmis 

ir dalyvauti visose nepriklausomai organizuotose grupėse. Vis dėlto galite parengti tekstus, kad paramos 
teikimas atimtų mažiau laiko. 

 
 
 

8.3. Paramos grupės 

Idealiu atveju internetinius kursus papildo savanoriški tiesioginiai dalyvių susitikimai. Jie vyksta nurodant šiuos 
pavadinimus: paramos grupės, MOOC kavinės, MOOC barai ir pan. Dažnai jie rengiami kas savaitę (arba šiek tiek 

rečiau) ir neretai juos savanoriškai veda mokymo vadovai. Iki šiol dažniausiai jie yra nemokami, nors kartais 

renkami dalyvavimo mokesčiai. 

Tokie tiesioginiai susitikimai sujungia pasitvirtinusius „mišriojo mokymosi“ (angl. blended learning) ir 
„atvirkštinės klasės“ (angl. flipped classroom) privalumus. Tiesioginiai susitinkančios paramos grupės atitinka 
„Inverse Blended Learning“ (t. y. „atvirkštinio mišriojo mokymosi“) modelį, nes „kursas“ (su visu turiniu) 

vykdomas skaitmeniniu būdu, todėl tiesioginiai susitikimai juos papildo (įprastos mišriojo mokymosi 
programos atveju „kursas“ vykdomas tiesiogiai, o skaitmeninė dalis jį papildo). 

„Atvirkštinės klasės“ modelį jie atitinka tuo, kad kiekvienas dalyvis atskirai pirmiausia atlieka savarankišką darbą 

(prieš tai turi būti užbaigta atitinkama atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų mokomoji sesija!). Tik po to 

mokomoji grupė susitinka keistis informacija. Į tokius susitikimus besimokantieji atvyksta turėdami daug daugiau 
klausimų ir praktinių žinių, nei tuo atveju, jei susitikimas būtų numatytas prieš internetinį modulį. 

Paramos grupės yra sėkminga veiklos forma: paramos grupių dalyviai dažniau baigia atvirus visuotinio nuotolinio 
mokymo kursus nei besimokantieji, kurie nedalyvauja grupėse (žr. M. Ebner / S. Schön / K. Kafmüller, 2015, p. 
202ff). 
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8.3.1. Paramos grupių tipai 

Papildomai arba kartu su tiesioginėmis paramos grupėmis siūlomos hibridinės arba internetinės paramos grupės. 
Jos veikia taip: 

• Tiesioginė paramos grupė gali transliuoti savo susitikimą internete, taip tapdama hibridine paramos grupe. 

Tuo būdu galėtų dalyvauti ir kiti geografiškai nutolusiose vietovėse esantys susidomėję asmenys. Dėl to 
susitikimo patalpoje turėtų būti įrengti geri mikrofonai ir kilnojamoji kamera. Dabartinės interneto 
konferencijų sistemos leidžia užtikrinti labai gerą daugiakanalį bendravimą tarp neprisijungusių ir 

prisijungusių prie interneto dalyvių. 

• Taip pat gali būti sudaryta tik internetinė paramos grupė. Šiuose internetiniuose susitikimuose (vedamuose 
švietimo įstaigų arba organizuotose savarankiškai) galima aptarti veiklą atviruose visuotinio nuotolinio 

mokymo kursuose. Tuo būdu paramos grupėse gali dalyvauti ir susidomėję asmenys, kuriems nepavyksta 
rasti grupės savo vietovėje. 

Be to, paramos grupės gali būti diferencijuojamos, t. y. nustatoma, kas ir kam jas siūlo arba kokiomis 
aplinkybėmis jos naudojamos. 

• Atviros arba „išorinės“ paramos grupės – tai paramos grupės siauresne prasme: Šiuo atveju paramos grupė 

yra atvirai orientuota į žmones, dalyvaujančius atviruose visuotinio nuotolinio mokymo kursuose ir 
norinčius keistis nuomonėmis apie turinį ir jų patirtį. Dalyviams ji gali būti nemokama arba mokama. 
Tokiose paramos grupėse daugiausia dėmesio skiriama keitimuisi informacija ir, jei reikia, bendroms 

pratyboms. 

• Vidines ar uždaras paramos grupes tolesniam savo darbuotojų mokymui siūlo įstaigos, įmonės, valdžios 
institucijos ir kt. Tokiose paramos grupėse taip pat galima aptarti turinio panaudojimo atitinkamoje 

įstaigoje galimybes (perdavimas, plėtojimas ir t. t.). 

• Tai taip pat galima laikyti papildomu pasiūlymu atvejus, kai organizacija atitinkamus atvirus visuotinio 
nuotolinio mokymo kursus įtraukia į savo (didesnę) mokymo programą (pvz., mokymo kursą). Šiuo atveju 
įvyksta vienas ar daugiau susitikimų dėl atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų. 

Čia nepaminėtos spontaniškos („neoficialios“) paramos grupės, kurias sukuria (internetu arba tiesiogiai) dalyviai 
atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų metu. 

 

8.3.2. Vadovavimas paramos grupėms 

Paramos grupėms vadovauja mokymo vadovai. Toliau išvardijame svarbius dalykus (apie kuriuos pirmiausia turėtų 
būti informuoti mokymo vadovai)37: 

 
Mokymo vadovai turi iš anksto išsiaiškinti: 

• Kur turi vykti paramos grupės susitikimai? 

• Ar yra kompiuteris su projektoriumi arba keli kompiuteriai ar nešiojamieji kompiuteriai; ar dalyviai 
turi turėti savo prietaisus? 

• Ar vietoje yra pakankamai geras interneto ryšys, tai yra: ar galima sklandžiai peržiūrėti „YouTube“ 
vaizdo įrašus HD kokybe? 

• Ar reikalingi dalyvavimo mokesčiai infrastruktūros ir paramos išlaidoms padengti? 

• Kaip dažnai ir kada turėtų vykti paramos grupės susitikimai? 

• Kas yra iš anksto paskirtas kontaktinis asmuo? 

• Ar susidomėjusiems reikalingas parengiamasis informacinis susitikimas? 

• Kaip (kada, kur, kokiais būdais) bus kviečiama dalyvauti paramos grupėje? 
 
 

36 Apie tai žr.: CONEDU 2016, p. 5 

37 Visi toliau išvadyti punktai yra iš mūsų išleistų „Handreichung für Lernbegleiter/Innen zum EBmooc“ (rekomendacijos 

„EBmooc“ mokymosi vadovams) (CONEDU 2016). 
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• Kokio minimalaus dalyvių skaičiaus reikėtų paramos grupei sudaryti? 

• Kokiu būdu galima būtų iš anksto užtikrinti, kad visi dalyviai užsiregistruotų „EBmooc“ ir visada 
atvyktų į paramos grupę pasiruošę? 

Mokymo vadovai yra „ryšininkai“ tarp virtualios mokymosi aplinkos ir mokymosi klasėje, todėl el. mokymąsi 
paverčia mišriojo mokymosi pasiūlymu. 

 
Jie turi 

• skatinti dalyvauti, motyvuoti ir stengtis padidinti kursų užbaigimo tikimybę, 

• siūlyti galimybę diskutuoti, keistis informacija ir dalyvauti tiesiogiai, 

• bendrai parengti atsakymus į klausimus (neatsakinėti į visus klausimus savarankiškai), 

• konstruktyviai vadovauti keitimuisi informacija grupėje, 

• skatinti siekti rezultatų, 

• jei reikia, palengvinti prieigą prie internetinių seminarų (pvz., dalyvauti kartu) 

• jei reikia, išsaugoti rezultatus ir 

• jei reikia, supaprastinti arba filtruoti turinį. 

Svarbiau, kad mokymo vadovai sugebėtų geriau valdyti grupės procesus, nei atsakyti į visus techninius 

klausimus. Tai nėra lengva, ypač žmonėms, kurie nedirbę suaugusiųjų švietimo srityje. 

 
Savo veiklai mokymo vadovams reikia 

• tinkamos ir pakankamos preliminarios informacijos apie atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų turinį ir 
pratybas, 

• per išankstinę ir einamąją veiklą greito ryšio su atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų grupe ir 

• idealiu atveju – tinkamo keitimosi informacija su kitomis paramos grupėmis (padeda, kai žinai, kaip sekasi 
kitiems mokymo vadovams, kas jiems rūpi ir kaip jie sprendžia kylančius klausimus), 

• aiškumo apie tai, į ką jie gali kreiptis kilus tam tikriems klausimams ar problemoms, 

• pasirengimo, kuriam esant galima būtų atsakyti į pagrindinius dalyvių klausimus (problemos registruojantis, 
problemos laikant testus ir t. t.) ir 

• pasirengimo prasmingai veiklai grupėje (įskaitant skatinimą tuo metu, kai vadovaujama). 
 

Prasminga paramos grupės veikla, pvz., yra tokia: 

• aptarti dalyvių patirtį modulio ir pratybų metu, 

• kartu apgalvoti dalyvių klausimus ir drauge į juos atsakyti, 

• aptarti specializuotą medžiagą arba papildomus vaizdo įrašus (jei domina), 

• diskutuojant apie žinių panaudojimo galimybes, skatinti jų perkėlimą į praktiką, 

• kritiškai aptarti turinį ir keistis informacija apie alternatyvas. 
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Pasiūlymai dėl diskusijų klausimų paramos grupėje: 

• Kas jus motyvuoja šiuose atviruose visuotinio nuotolinio mokymo kursuose? Kas skatina jus likti 
kursuose? Kas gali jums sutrukdyti ir kaip jūs arba mes visi kartu galėtume užkirsti tam kelią? 

• Ką jūs manote apie šią mokomąją sesiją? 

• Ar jums patiko ši mokomoji sesija? Kokius dalykus vertinate teigiamai, o kokius – neigiamai? 

• Kaip jums patiko pratybos: ar gerai sekėsi? 

• Kas jums buvo nauja, ką jau žinojote? 

• Koks turinys jums patinka, koks ne? Ir kodėl? 

• Kaip sekėsi atlikti testą? 

• Kokios turite patirties šiuo klausimu? 

• Ar galėtumėte rekomenduoti alternatyvų turinį arba prieigos priemones? Jei taip, kokias? 

• Kokios pateikto turinio pritaikymo galimybės ateina jums į galvą? 

• Kaip galėtumėte konkrečiai pritaikyti tai, ką išmokote, savo praktinėje veikloje? Kiek tikėtina, kad 
tai padarysite? Jei mažai tikėtina: ko dar trūksta, kad galėtumėte pritaikyti? 

• Kas turėtų grupėje vykti kitą kartą, kad dar kartą sugrįžtumėte? 
 

8.3.3. „Atvirkštinės klasės“ (angl. flipped classroom) modelio įgyvendinimas 

Dažniausia paramos grupių problema yra tai, kad dalyviai atvyksta į paramos grupę nepasiruošę ir dar nebaigę 
atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų mokomosios sesijos arba neatlikę pratybų. 

Šiuo atveju mokymo vadovui neretai kyla pagunda dar kartą parodyti vaizdo įrašus ir kartu išsiaiškinti turinį 

bei atlikti pratybas. Taigi taip galėtų būti lengvai „užmiršta“ pagrindinė koncepcija dėl užduočių 
pasiskirstymo. Gerai paruošę dalyviai galėtų nusivilti ir nustoti ruoštis. Be to, paramos grupė taptų 
pagrindiniu renginiu ir pakeistų internetinius kursus. Tuomet turinio kūrimu užsiimtų ne dalyviai, o mokymo 

vadovai, kurie tada užsiimtų dėstymu. Mokamų grupių atveju ši rizika gali būti dar didesnė nei nemokamų, 

nes jose yra didesni su paslaugų teikimu susiję lūkesčiai. 

Iš pirmo žvilgsnio tai patogu besimokantiems asmenims, tačiau neskatina mokymosi, nes nebebūtų 

sąmoningai siekiama įgyti žinių (dirbant savarankiškai ir atliekant pratybas). Todėl mokymo proceso labui 
svarbu, kad mokymo vadovai reikalautų individualiai ruoštis. Jei dalyvių pasiruošimas labai skiriasi, pradžioje 
galima paprašyti gerai pasiruošusių dalyvių pateikti modulio santrauką, o tada diskutuoti toliau, pradedant 

šiuo lygiu. Jei dalyviai atvyksta nepasiruošę, taip pat galima pakalbėti ir apie motyvaciją; gali būti naudinga 
pasinaudoti kalendoriaus arba mokymosi dienoraščių įrašais apie atvirus visuotinio nuotolinio mokymo 
kursus. 

Mokymo vadovai taip pat gali apsvarstyti galimybę surengti papildomas pratybas ir perkelti užduotis, galbūt net 
pateikti nedidelę dalį atitinkamo atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų modulio medžiagos. Tokia veikla turėtų 
būti atliekama glaudžiai konsultuojantis su atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų teikėjais, kurie taip pat gali 
parengti tokias papildomas užduotis. 
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„EBmooc“ pavyzdys 

Patirtis su paramos grupėmis 

Pasibaigus „EBmooc“, gavome 46 mokymo vadovų atsiliepimus. 39 iš jų buvo sudarę paramos grupes; 

septynios grupės buvo pasiūlytos, bet nesuformuotos (nes nebuvo pasiektas kritinis dalyvių skaičius). 

Paramos grupės labai skyrėsi pagal savo dydį (nuo 1 iki 29 dalyvių pirmame susitikime, vidutiniškai 8–9 
dalyviai). Dalyvavimo sąlygos taip pat labai skyrėsi: grupės dažniausiai buvo nemokamos, tik kai kuriose 

dalyviai turėjo mokėti. Vidutiniškai grupės susitiko maždaug po keturis kartus, susitikimai truko 
vidutiniškai po pusantros valandos. Maždaug 82 % paramos grupių dalyvių pasinaudojo pasiūlymu iki 
pabaigos. Dalyvių pasiruošimą dauguma mokymo vadovų įvertino kaip gana gerą, iš dalies net kaip 
labai gerą, tačiau iš dalies ir kaip gana prastą. 

Taip pat skyrėsi mokymo vadovų bendravimas su „EBmooc“ komanda ir vienų su kitais, naudojantis 

„Slack“ programa. „Slack“ programos naudojimas parodė, kokie skirtingi yra grupių požiūriai ir 
poreikiai. Kai kurie asmenys, pvz., pranešė apie tai, jog prarado motyvaciją po pirmojo internetinio 

seminaro ir ėmė abejoti, ar verta susieti paramos grupes ir internetinius seminarus. Kiti pirmąjį 

internetinį seminarą vertino kaip iššūkį, kurį galima įveikti kartu grupėje. Dar kiti planavo savo 
paramos grupes organizuoti nepriklausomai nuo internetinių seminarų susitikimų ir sukaupė kitokios 
patirties apie „Slack“ programą. 

Nors gavome patikimų atsiliepimų ir informacijos apie paramos grupes, nustatėme, kad ne visi mokymo 

vadovai aktyviai palaikė ryšį. Gali būti, jog „Slack“ programa nebuvo pakankamai paprasta priemonė 

ryšiui palaikyti, arba ji buvo per daug atviras ryšio kanalas. Kai kurie mokymo vadovai pageidavo 
tradicinio susirašinėjimo el. laiškais. 

 
Gauta patirtis 

Kai kurioms paramos grupėms problemų kėlė tai, kad grupės susitikimams nebuvo parengta papildoma 

pratybų medžiaga. Tokiems atvejams norėtume parengti „Ebmooc18“ skirtų konkretesnių pasiūlymų. 

Kitiems šis klausimas nekilo, o susitikimuose jie užsiėmė turinio išbandymu, pritaikymu ir perkėlimu. 

Tokioms grupėms papildomos pratybos nebūtinos. 

Būtų idealu dar daugiau bendrauti su visais mokymo vadovais, kad galėtume tikslingai padėti jiems 

organizuoti savo darbą ir spręsti dažnai kylantį reikalingų išteklių klausimą. Reikėtų persvarstyti pranešimų 
programos „Slack“, kaip ryšių kanalo, naudojimą; vis dėlto galbūt tereiktų geresnio jos išaiškinimo. Ateityje 
parengiamasis susitikimas turėtų įvykti maždaug prieš mėnesį iki atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų 

pradžios (ne anksčiau). 

 
 
 

8.4. Internetiniai seminarai 

Internetiniai seminarai suteikia daugybei internetinių kursų dalyvių matomumo ir tiesioginio keitimosi 
informacija galimybę. Bendravimą forumuose, „Facebook“ grupėse ir pan. gali papildyti internetiniai 

seminarai, kurie laikomi asmeniškiausia bendravimo internetu forma. Vis dėlto gali būti sudėtinga rengti 
internetinius seminarus su daug dalyvių. Toliau, remdamiesi „EBmooc“ patirtimi, pateikiame patarimų, kaip 

rengti atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų internetinius seminarus, esant daugiau kaip 100 dalyvių. 
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Internetiniai seminarai, įtraukti į kursą 

Atitinkamų atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų internetiniai seminarai nuo pat pradžių turi būti 

tinkamai suderinti. Svarbu išsiaiškinti, koks yra atitinkamiems atviriems visuotinio nuotolinio mokymo 
kursams skirtų internetinių seminarų tikslas ir ko iš jų nereikia. Ar jie yra privaloma kursų dalis, norint 
sėkmingai užbaigti kursus? Ar gaunamas koks nors naujas turinys, ar ne? Kas juose dalyvaus? Kokie 
dalyvavimo privalumai dalyviams? Kur juos galima peržiūrėti vėliau? Tai klausimai, į kuriuos turi būti atsakyta 

paskelbiant apie seminarus. Kitu atveju įtrauktus į kursą internetinius seminarus galima supainioti su pačiais 
kursais, o tai sukeltų painiavą ir nusivylimą. Todėl planuojant ir įgyvendinant internetinį seminarą svarbu, kad 
jis netaptų panašiu kursu, o būtų artimas kursams savo turiniu. Visada turėtų būti pastebimos turinio sąsajos 
su atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų mokomąja sesija. 

Kitas svarbus klausimas yra tai, kaip įkelti internetinį seminarą į kursų platformą arba kaip pateikti į jį 

nuorodą. Atitinkamų atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų pagrindiniame puslapyje įdiegti mygtuką, 
kuris tiesiogiai nukreiptų į internetinį seminarą, yra pirmiausia ateinanti į galvą, bet iš tiesų netinkama idėja. 

Patirtis parodė, kad kai kurie asmenys jį paspaudžia neperskaitę pridedamų instrukcijų. Tai dalyviams gali 

sukelti painiavos ir nesusipratimų. Geriausia įdiegti mygtuką, kurį paspaudus patenkama į internetinį 

seminarą, vienu lygiu žemiau (ties atitinkama atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų pamoka) ir vizualiai 
paryškinti tekstą, kurį reikia iš pradžių perskaityti. 

Taip pat turėtų būti gerai apsvarstytos ir internetinio seminaro datos. Idealiu atveju turėtų būti kaitaliojamas 

internetinių seminarų dienos laikas ir (arba) savaitės dienos. Pavyzdžiui, asmenys, kurie trečiadienio vakarą privalo  
dirbti, niekada negalės dalyvauti internetiniame seminare tiesiogiai ir todėl nuolat atsidurs nepalankioje padėtyje, 

jei internetinis seminaras vyks tik trečiadienio vakarais. 

Ne visi gali aprėpti visą internetinį seminarą, todėl geriausia būtų pasiskirstyti vaidmenimis. Vieni galėtų 

diskutuoti tiesiogiai, bent vienas asmuo prižiūrėtų pokalbių juostą su nuorodomis ir techninėmis 
priemonėmis, vienas asmuo seminarą vestų ir dar vienas padėtų tai daryti, pavyzdžiui, susiedamas 

pasikartojantį turinį iš pokalbių juostos su privačiu pokalbių langu. Tokiu būdu vedėjai galėtų geriau aptarti 
temas, pateiktas dalyvių, ir sumažėtų rizika praleisti svarbius diskusijų klausimus. 

Ypač tuomet, kai yra daug dalyvių, reikėtų pasirūpinti, kad būtų užtikrintas internetinio seminaro aiškumas, ypač jei 

formatas tikslinei grupei dar nepažįstamas. Todėl vykstant internetiniam seminarui nereikėtų naudoti per daug 
pokalbių langų. Trumpai tariant, reikėtų turėti tik vieną pokalbių langą dalyviams ir tik vieną „už užuolaidos“ 

esantiems pranešėjams. 
Priešingu atveju pokalbis atitraukia dėmesį nuo tiesioginio ryšio; be to, praktikoje iš esmės neįmanoma 

diferencijuoti temų keliose pokalbių juostose. Kadangi pokalbių juosta didelėse grupėse veikia sparčiai, 
internetinio seminaro pranešėjai per didelius internetinius seminarus naudoja ją pirmiausia skaityti, o ne 

atsakymams. 

Didelėse grupėse nereikėtų atvirai pokalbių juostoje užduoti klausimų, į kuriuos galimi du atsakymai (pvz., 

taip / ne klausimų), o kiekvienu atveju surengti apklausą, kad būtų gauti aiškūs atsakymai. Darbotvarkė su 

kiekvieno internetinio seminaro tvarkaraščiu turėtų būti matoma dalyviams nuo pat pradžios ir per visą 

internetinį seminarą (taip pat kaip paslauga vėliau prisijungusiems dalyviams). 

Klausimai ir pastabos konkrečiomis temomis turėtų būti pateikiami reikiamu metu („dabar prašome pateikti visus 
klausimus tema x“), o tada atsakoma sugrupavus pagal temas. 

Internetinis seminaras gali būti transliuojamas tiesiogiai per „Facebook“. Idealiu atveju transliaciją turėtų 
prižiūrėti kitas asmuo, kuris galėtų atsakyti į komentarus ir klausimus. 

Internetinis seminaras turėtų būti registruojamas ir laiku susietas arba įkeltas į atvirų visuotinio nuotolinio mokymo 
kursų platformą, idealiu atveju papildytas pokalbių juostos protokolu arba (pageidaujant internetinio seminaro 
dalyviams), dar geriau, nuorodų sąrašu, parengtu iš pokalbių juostos. 
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Internetiniai seminarai, siūlomi papildomai prie kurso 

Visa tai taikoma ir internetiniams seminarams, kurių aiškus tikslas – papildyti tam tikrus kursus ir kurie 

išimtinai skirti tam, kad būtų galima dar kartą plačiau padiskutuoti apie kursų turinį, atsakyti į klausimus ir 
vieną ar kitą dalyką kartu išbandyti tiesiogiai, kaip tai buvo daroma „EBmooc“. Be abejo, galima paminėti ir 
kitas internetinių seminarų naudojimo atviruose visuotinio nuotolinio mokymo kursuose formas. 

Pavyzdžiui, per atvirus visuotinio nuotolinio mokymo kursus taip pat būtų galima rengti internetinius 

seminarus, kaip atvirą bendravimo erdvę. Tada nebebūtų tinkama sąvoka „internetinis seminaras“, kuris iš 
esmės yra mokomojo pobūdžio renginys. Dalyviams skirtas internetinis susitikimas gali būti rengiamas „Bar 

Camps“38 arba „Web Montags“39 formatu: Tokiu atveju pasiūlymus trumpiems pristatymams galima surinkti 
iš anksto. Tada dėl šių pasiūlymų galėtų būti (daugiau ar mažiau formaliai) balsuojama. Internetinį susitikimą 

iš esmės sudarytų trys arba keturi trumpi pranešimai ir vėlesnė diskusija. Ir šiuo atveju vertėtų numatyti skirti 
internetiniam seminarui 90 minučių. 

Diskusijų temos galėtų būti susijusios su gerąja patirtimi, taip pat su patirtomis nesėkmėmis, idėjomis ir pan.  

Taip pat galimi paramos grupių ir internetinių seminarų deriniai, kai paramos grupės susitinka naudodamos 
vaizdo konferencijų įrankį (žr. 8.3 skyrių). 

 
 

„EBmooc“ pavyzdys 

Su internetiniais seminarais susijusi patirtis 

Internetiniai seminarai, pritraukdavusių iki 250 dalyvių, buvo naujovė mums visiems. Atlikdami tyrimą 

mes neturėjome jokių empirinių rodiklių ar geriausios praktikos pavyzdžių. Taigi veikėme pagal devizą 
„tiesiog darykime“ ir įsitraukėme į šį nuotykį. Todėl visi patarimai (ir klaidos) susiję su mūsų pačių 

patirtimi. 

Ypač pirmoji internetinių seminarų sesija, kaip paaiškėjo vykdant, koncepcijos ir įgyvendinimo atžvilgiu 

dar nebuvo tinkamai parengta, nes neatitiko grupės dydžio ir tikslinės grupės patirties lygio. Be to, 

nepaisant didelio kruopštumo, nebuvo pakankamai aiškiai informuota apie internetinių seminarų 
prasmę ir tikslą. Daugelis dalyvių pirmame internetiniame seminare jautėsi suglumę. Vis dėlto, 

atsižvelgus į dalyvių ir mokymo vadovų atsiliepimus, antroji internetinių seminarų sesija jau buvo 
gerokai patobulinta (atidžiai išnagrinėjus problemų šaltinius). Gauti vien teigiami atsiliepimai įrodė, jog 

jie buvo geriau organizuoti, o per kitus internetinius seminarus beveik nebuvo pasitraukusių dalyvių. 

Anksčiau pateiktuose patarimuose apibendrinami sėkmingų 2–4 internetinių seminarų principai. 

 
Gauta patirtis 

Ateityje sieksime dar geriau išaiškinti internetiniams seminarams tenkantį vaidmenį rengiant atvirus 
visuotinio nuotolinio mokymo kursus. Internetiniai seminarai taip pat neturėtų būti rengiami tomis 

pačiomis darbo dienomis ir tuo pačiu laiku. Be to, neatsisakysime patobulinimų, kuriuos įdiegėme 
pradedant 2 internetiniu seminaru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

38 Svetainėje https://www.barcamp.at/BarCamp_Austria galite rasti „BarCamp Austria-

Wiki“39 Daugiau informacijos apie „Web Montagen“ rasite adresu http://www.webmontag.de/ 

http://www.barcamp.at/BarCamp_Austria
http://www.webmontag.de/
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Daugiau apie tai: 

• Svetainėje https://effectivewebinars.wordpress.com/, „The Nordplus webinar project“ pagrindiniame 

puslapyje galima rasti puikių patarimų ir idėjų internetiniams seminarams. Projektui taip pat sukurta 
„Facebook“ grupė: https://www.facebook.com/groups/230337750465944/ 

• Čia rasite tinklaraštį anglų kalba „Web Conferencing Tips, News, and Opinions“ (internetinės konferencijos: 
patarimai, naujienos ir nuomonės): 

http://wsuccess.typepad.com/ 

• WerdeDigital.at ir digi4family.at internetinių seminarų apie skaitmeninius įgūdžius apžvalgą galima rasti 
svetainėje: https://www.werdedigital.at/webinare-uebersicht/ 

• Taip pat „Virtuelle PH“ (virtualus pedagoginis centras) siūlo viešąsias el. paskaitas daugiausia 
skaitmeninėmis temomis: http://www. virtuelle-ph.at/electures/ 

http://www.facebook.com/groups/230337750465944/
http://wsuccess.typepad.com/
http://www.werdedigital.at/webinare-uebersicht/
http://www/
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9. Mokymosi rezultatų patikrinimas ir sertifikatų išdavimas 

Sertifikato išdavimas užbaigus kursus ar mokomąsias sesijas yra svarbus klausimas „xMOOC“, turinčių aiškius 

mokymosi tikslus, atveju (mažiau individualiai organizuojamų „cMOOC“ atveju). Mokymasis internetu turi būti 
pripažįstamas taip pat, kaip ir mokymasis klasėse, ir internetinio kurso dalyviai turi teisę to reikalauti. 

Tuo pat metu neretai reiškiamos didelės abejonės dėl sertifikatų, be kitų dalykų, dėl to, kad darbo rinkoje 

sertifikatai nedaro didelio įspūdžio (ypač kalbant apie skaitmeninę sritį)40. Be to, atsiranda vis daugiau ir geresnių 
skaitmeninių būdų, skirtų asmeniniams mokymosi rezultatams dokumentuoti ir kompetencijai įrodyti, kurie 
suteikia galimybę pademonstruoti mokymosi pasiekimus be klasikinio sertifikato. Šie būdai individualaus mokymosi 
atveju leidžia dokumentuoti žinias ir gebėjimus, įgytus atsižvelgiant į savo poreikius ir interesus, o ne pagal 

nustatytas mokymo ir kursų programas. Dažnai šiame kontekste vartojami raktiniai žodžiai yra,  pavyzdžiui, ženklelis 
(žr. toliau šiame skyriuje), el. portfelis, taip pat blokų grandinės (angl. blockchain) technologija. Šifravimo metodai 

užtikrina, kad išduoti mokymosi (ar kitos veiklos) pasiekimų įrodymai būtų susieti su el. pašto adresu arba IP adresu 
ir negalėtų būti pakeisti, perduodami ar suklastoti. 

Nepaisant to, formalaus, neformalaus mokymosi ir vis dažniau savišvietos srityse sertifikatai tebeatlieka svarbų 

vaidmenį ir yra toliau skatinami dabartinėmis Europos Sąjungos švietimo politikos iniciatyvomis. 

 
Testai su keliais atsakymų variantais 

Vienas iš iššūkių rengiant atvirus visuotinio nuotolinio mokymo kursus, kurių mokymosi rezultatai turi būti 
patvirtinti, yra didelis dalyvių skaičius. Dėl to tikrinimas automatizuotu būdu tampa neišvengiamas. Net jei 

atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų kūrėjai mieliau norėtų tikrinti kompetencijas, o ne tik įgytas žinias, 

daugumos atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų atveju neišsiverčiama be testų su keliais atsakymų 

variantais. 

Testus su keliais atsakymų variantais sudaryti nėra labai paprasta ir, griežtai laikantis taisyklių, turi būti 
atliekamas bandomasis testas ir klausimų analizė (nors tai daroma retai). 

Apskritai teste su keliais atsakymų variantais turėtų būti užduodami klausimai, susiję su svarbiais aspektais, o 

ne detalėmis. Tokiame teste klaidingi atsakymų variantai turėtų būti kuo realistiškesni. Taip pat rengiant 

testus su keliais atsakymų variantais reikėtų numatyti (automatizuotą) atsiliepimų apie teisingus ir klaidingus 

atsakymus į klausimus pateikimą – tokiu būdu testo klausimai tampa didaktiniu elementu ir suteikia galimybę 
mokytis iš atsiliepimų. Tam reikia tiksliai paaiškinti naudojamą atsiliepimų pateikimo sistemą (koks 
atsiliepimas kaip turi būti interpretuojamas?). 

Kad formatas būtų įdomesnis, testuose su keliais atsakymų variantais gali būti pateikiami įvairių tipų 

klausimai (vienas teisingas atsakymas, keli teisingi atsakymai). Reikia gerai apgalvoti, kaip bus vertinami 

teisingi / neteisingi atsakymai: ar į visą klausimą reikia atsakyti teisingai, ar turi būti pasirinkti tik atskiri 
atsakymo variantai? Nuo to labai priklauso, kaip suvokiamas sudėtingumo lygis. Jei testas sudėtingas, gali 
prireikti numatyti daugiau galimybių pakartoti, kad būtų kuo mažiau kursų nebaigusių asmenų. 

Ypatingas su testu susijęs iššūkis yra pirmoji atviro visuotinio nuotolinio mokymo kurso mokomoji sesija, kuri 

paprastai yra įvadinė ir kurioje pateikiama nedaug turinio. Šiuo atveju dar nėra daug dalykų, kuriuos būtų 

galima tikrinti, tačiau reikėtų susipažinti su testo formatu ir ypač su atsiliepimų sistema. Šiuo atveju 
neišvengiamai teks pateikti klausimus, susijusius su nesvarbiomis detalėmis, kad būtų išprovokuoti neteisingi 
atsakymai, ir taip galbūt sukelti dalyvių nepasitenkinimą. 

Kaip alternatyva atskiram testui (arba patikrinimui) klausimai gali būti užduodami per vaizdo įrašą, o ne tik po jo. 

 

40 Žr. Christopho Schmidto pranešimą (2017 m. liepos mėn.) „LinkedIn“: https://www.linkedin.com/pulse/tesla-mit- dem-

automarkt-macht-wird-die-digital-machen-schmitt 

http://www.linkedin.com/pulse/tesla-mit-
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Toks metodas jau buvo išbandytas platformoje „iMooX“, tačiau iki šiol nebuvo gauta įtikinamų rezultatų. 
Tačiau ir šiuo atveju tai būtų tik žinių patikrinimas. 

Šiek tiek mažiau standartizuoti būtų laisvos formos atsakymai, kurie tada turėtų būti vertinami 
automatizuotu būdu, vartojant raktinius žodžius. Vis dėlto ir tada būtų sunku užtikrinti teisingą vertinimą: 
tinkamas turinys gali būti pateikiamas be atitinkamų raktinių žodžių, o teisingi raktiniai žodžiai gali būti 
neteisingai vartojami. 

 
Į kompetencijas orientuoti metodai 

Visų labiau į kompetencijas orientuotų užduočių (sudarančių pratybų ar testų dalį) atveju atsiranda artefaktai, 

kuriuos galima sujungti į kursų portfelį. Šiems portfeliams ar individualiems artefaktams gali būti taikomas 
tarpusavio vertinimo metodas, tačiau tokiu atveju turi būti rasti sprendimai galimiems neobjektyviems 
vertinimams išvengti. Pavyzdžiui, tarpusavio vertinimo partneriai galėtų būti priskirti vienas kitam atsitiktine 
tvarka ir gauti iš anksto sudarytą vertinimo reitingų lentelę, pagal kurią jie pateiktų savo atsiliepimus (ir, jei 
reikia, skirtų punktus). 

Taikant kitą tarpusavio vertinimo metodą gali būti remiamasi absoliučiu ar santykiniu žymėjimų „Patinka“, 

pavyzdžiui, už įrašą forume. skaičiumi. Bet ir čia yra keblumų: pirma, kyla didelė rizika, kad vertinimai bus 
neobjektyvūs. Antra, jei atsižvelgiama į absoliutų naudingų įrašų skaičių, skatinama skelbti žinutes be jokios 
priežasties. Kitaip tariant, kuo daugiau žinučių paskelbiama, tuo labiau gali būti naudingų įrašų, tačiau 

sukuriama ir daugiau nereikalingų. Atsižvelgiant į santykinį naudingų įrašų skaičių bendrame įrašų skaičiuje, 

kyla rizika, jog pasiekus tinkamą rodiklį bus nustota skelbti žinutes, kad nepablogėtų rezultatas. 

Galų gale, pagrindinis iššūkis išlieka tinkamo patikrinimo formato pasirinkimas esant dideliam dalyvių skaičiui, 

kaip yra atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų atveju. Naudojant į kompetencijas orientuoto tikrinimo 
formatus dažnai reikalingas asmeninis kontaktas ar asmeninis pasiekimų patikrinimas, nes šiuo atveju turi 

būti parodomos ar stebimos kompetencijas konkrečiose situacijose, taigi prireikia žymiai daugiau darbo ir dėl 

to labai padidėja išlaidos. 

 
Tapatybės patikrinimas ir individualių mokymosi rezultatų patikrinimas 

Antroji didelė problema, susijusi su mokymosi naudojant skaitmenines priemones rezultatų patikrinimu, yra 
užtikrinimas, kad darbas iš tikrųjų atliktas atitinkamo asmens. Net prisijungimas prie el. pašto adresų ar IP adresų 

negali garantuoti, kad prie galinio įrenginio sėdi asmuo, norintis gauti sertifikatą. Todėl universitetuose ši problema 
sprendžiama rengiant išorinius egzaminus: net jei kursas baigiamas kaip MOOC, egzaminas laikomas universiteto 
auditorijoje. 

Pavyzdžiui, „Coursera“ savo sertifikate patvirtina, kad kursus baigusių asmenų tapatybė buvo patikrinta, ir 

reikalauja iš anksto pateikti žiniatinklio kamera padarytą nuotrauką, galiojantį asmens tapatybės įrodymą, pvz., 
pasą ar vairuotojo pažymėjimą, ir, jei tikėsime įrašu „Vikipedijoje“, keletą spausdinimo klaviatūra pavyzdžių. Apie 

tokios praktikos patikimumą žinių neturime. 

Jei būtų atsižvelgiama į šias bendrąsias sąlygas, masinių internetinių suaugusiųjų mokymosi kursų ateitis galėtų 

atrodyti taip: vien tik internetinis kursas be papildomų formatų yra atviros prieigos, taigi nemokamas. Prie mokymo 
paslaugų teikėjų mokamų paslaugų priskiriami, viena vertus, papildomi mokymosi klasėse pasiūlymai bei individuali 

parama ir, kita vertus, į kompetencijas orientuotas pasiekimų patikrinimas ir atitinkamo sertifikato išdavimas. Vis 
dėlto didaktiniu požiūriu nėra argumentų, kad vienas po kito atliekami daliniai pasiekimų patikrinimai labiau 

skatintų atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų dalyvius ir jų motyvaciją, nei didelis baigiamasis egzaminas. 

Vienas iš galimų sprendimų – nustatyti reikalavimą, pagal kurį prieš galutinį pristatymą ir diskusiją apie artefaktus 
turėtų būti išlaikyti žinių testai su keliais atsakymų variantais. 
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Tokiu atveju atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų dalyviai po kiekvienos mokomosios sesijos laikytų 

nedidelį žinių testą ir kartu atliktų užduotis bei pratybas, per kurias būtų sukuriamas atitinkamas produktas 

(priklausomai nuo temos, analoginis arba skaitmeninis). Išlaikius visus žinių testus, visi šie produktai drauge 
galėtų būti pristatomi nedideliam vertinimui (internetu arba tiesiogiai) ir aptariami ir tik tokiu atveju galėtų 
būti gautas visas sertifikatas, o dėl didelių sąnaudų būtų taikomas mokestis. 

 
ECTS ir ženkleliai 

Pažymėjimai dėl internetinio kurso darbo (mokymosi) krūvio (išreikšti ECTS kreditais arba UE) gali būti 

išduodami tik faktiškai dirbtoms valandoms. Tai yra valandos, kurios tikrai būtinos norint užbaigti kursą (nors 
visada bus žmonių, kuriems reikės žymiai daugiau laiko ir teks mokytis ilgiau, nei šį minimalų laiką). Tik tokiu 
atveju sertifikatai gali būti laikomi rimtais. 

Internetiniuose kursuose dažnai suteikiami skaitmeniniai mokymosi ženkleliai (angl. badges). Dalyviai gali 
juos parsisiųsti ir surinkti į vadinamąją skaitmeninę kuprinę ir taip sutelkti visą savo asmeninę skaitmeninio 
mokymosi veiklą į tam tikrą sertifikatų portfelį. Atvirieji ženkleliai (angl. open badges) patvirtina pasiekimus ir 

mokymosi rezultatus. Kitaip nei įprastus sertifikatus, ženklelius galima bendrinti, komentuoti, žymėti 

„Patinka“ ar aptarti su kitais. Be to, ženkleliu galima patvirtinti ne tik visą kursą, bet ir jo atskirus etapus 

(dalinius rezultatus). Kaip ir kitų sertifikatų atveju, imamasi atsargumo priemonių, kad ženklelių nebūtų 
galima paprasčiausiai nukopijuoti. Prie ženklelio pridedami metaduomenys. Juose pateikiamas ženklelio 
aprašymas, gavimo kriterijai, išduodančios švietimo įstaigos pavadinimas ir kiti identifikatoriai. „Atvirais“ 
vadinami tie ženkleliai, kurie grindžiami bendru standartu, bet gali būti išduodami bet kurios organizacijos ar 

asmens. 

Ženkleliai naudojami dar nelabai plačiai. Remiantis Graco technikos universiteto atlikta apklausa, ženklelių, 

nepaisant žaidimizacijos poveikio41, (dar) negalima laikyti veiksniu, skatinančiu užbaigti kursą. Vis dėlto 

minėtas tyrimas taip pat parodė, kad naudojant ženklelius gali būti padidintas atkaklumas mokantis kurse (žr. 
K. Hohla, 2017). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
41 Žaidimizacija reiškia tipiškų žaidimų elementų perkėlimą į nežaidiminę aplinką ir scenarijus (žr. O. Bendel, metai nenurodyti) 
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„EBmooc“ pavyzdys 

„EBmooc“ patirtis, susijusi su mokymosi rezultatų patikrinimu ir sertifikatų išdavimu 

Testai su keliais atsakymų variantais. Remiantis mūsų gautais atsiliepimais, pirmajame teste nustačius 

griežtus tikslumo reikalavimus, buvo daug patenkintų „moksliukų“, bet nemažai ir pasipiktinusių dalyvių. 

Gerai žinoma, kad testai su keliais atsakymų variantais nėra labai mėgstami, ir tai pasitvirtino ne tik per 
„EBmooc“ atliktų vertinimų rezultatai, bet ir daugybė atsiliepimų. 

Atsakymų formatas su raudonais kryželiais ir žaliomis varnelėmis pasirodė esąs sudėtingas, t. y. nors 
logiškai vienareikšmis, bet, matyt, sunkiai suprantamas (nepaisant daugybės pavyzdžių ir paaiškinimų). 

Į kompetencijas orientuoti metodai. Pagal dalyviams skirtas užduotis sukurtus produktus ar forumų įrašus iš 

esmės būtų įmanoma geriau vertinti kompetenciją, bet ne automatizuota forma ir ne su turimais ištekliais. 
Papildomas veiklos forumuose lygio tikrinimas galėtų būti naudingas ir motyvuojantis, tačiau rengdamiesi 
„EBmooc“ kursams nepakankamai išsamiai paaiškinome apie tokią veiklą. 

ECTS ir ženkleliai. Tai, kad individualiais atvejais „EBmooc“ pripažįstamas 1 ECTS kreditas (WBA), labai 
teigiamai įvertino daugelis šalių. Dalyviams svarbus buvo ir patvirtinimas apie dalyvavimą kursuose 

spausdintine versija (kuri buvo išspausdinama teisingai tik tuo atveju, jei „iMooX“ profilyje buvo 

teisingai nurodyta tikra dalyvio pavardė). Asmenys, pageidavę kursuose likti anonimiški, prieš 
spausdinant galėjo atitinkamai pakeisti pavardę. Kita vertus, ženklelių, deja, reikalauta retai, nes 
grupei, turinčiai mažai el. mokymosi patirties, jie dar nebuvo žinomi. 

 
Gauta patirtis 

Per pirmąjį atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų modulio testą siekiant supažindinti su testo 

formatu ir jo atsakymų sistema (nors buvo pateikta dar mažai turinio, kurį būtų galima tikrinti), buvo 
klausinėjama apie nesvarbias detales, kad būtų išprovokuoti keli neteisingi atsakymai. Daliai 

besimokančiųjų dėl to labai sumažėjo motyvacija. 

Taigi ateityje norime geriau paaiškinti, kokį vaidmenį atlieka pirmasis testas, ir patikslinti patį testą. 

Į forumą įtrauktas naudotojų profilio lygis, kuris kilo didėjant teigiamai įvertintų įrašų forume skaičiui, iš 

pradžių sutrikdė dalyvius. Nebuvo aišku, ar ir kokią įtaką jis turi bendram vertinimui (dažniausiai kaip 

skaitmeninis „bendradarbiavimo pažymio“ ekvivalentas). 
„EBmooc“ atveju tai neturėjo jokios įtakos sėkmingam kurso užbaigimui. Dabar jau žinome, kad šį 
klausimą irgi reikėjo geriau paaiškinti. 

 
 

Daugiau apie tai: 

• Svetainėje http://donaldclarkplanb.blogspot.co.at/2015/08/top-10-stupid-mistakes-in-design-of. html 
galima rasti ne tik testų su keliais atsakymų variantais 10 tipiškų sudarymo klaidų sąrašą (anglų kalba), 

bet ir sužinoti, kaip jų išvengti. 

• Pranešimą, kuriame raginama taikyti sumanius automatizuoto mokymosi rezultatų tikrinimo būdus, 

galima rasti svetainėje:  http://2014.gmw-online.de/wp-content/uploads/200.pdf 

• Apie tai, kaip mokantis atviruose visuotinio nuotolinio mokymo kursuose įgyti studijų kreditų ar 
laipsnių, galima sužinoti (ar rasti pavyzdžių) svetainėje: https://www.class-central.com/report/moocs-
for-credit/ (anglų kalba). 

http://donaldclarkplanb.blogspot.co.at/2015/08/top-10-stupid-mistakes-in-design-of
http://2014.gmw-online.de/wp-content/uploads/200.pdf
http://www.class-central.com/report/moocs-for-credit/
http://www.class-central.com/report/moocs-for-credit/
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10. Kokybė ir atsiliepimai 

Atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų teikėjas, siekiantis pasiūlyti aukštos kokybės internetinį kursą, kai 

vertinami duomenys, svarbūs kokybei gerinti, gali lengvai atsidurti kolizijoje su išteklių ir efektyvumo reikalavimais, 
taip pat galbūt ir dalyvių interesais. 

 
Atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų kokybė 

Geriausiai paaiškinti, ką reikėtų laikyti gera atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų kokybe, tikriausiai 
būtų galima nurodant šias kokybės sritis, kurios būtų diferencijuojamos pagal konkrečius kriterijus: 

• Skaitmeninio formato įteisinimas 

• Atvirumas (įvairiais lygmenimis) 

• Bendradarbiavimas ir visuomenės informavimas 

• Skaidrumas ir gairės 

• Kursų organizavimas ir struktūra 

• Mokymosi procesas ir didaktika 

• Daugialypės terpės naudojimas ir didaktinis mokymosi elementų susiejimas 

• Santykių didaktika ir papildomi pasiūlymai 

• Paprastumas ir skaitmeninė įtrauktis 

• Techninių sprendimų patikimumas 

• Duomenų apsauga ir saugumas 

• Aiškus tikslinės grupės nurodymas 

• Sąlygų keitimuisi informacija sudarymas ir informacijos mainų palaikymas 

• Internetinio pasaulio susiejimas su realiu pasauliu 

• Nuostata vertinti klaidas kaip teigiamą patirtį (įvairiais lygmenimis) 

• (Savaiminės) vidinės diferenciacijos palaikymas 

• Pagalba perduodant patirtį 

• Žinių patvirtinimas ir sertifikatų išdavimas 

• Orientavimasis į kompetencijas nustatant tikslus, rengiant pratybas ir vertinant mokymosi rezultatus 

• Kritiškas konteksto supratimas 

Šios sritys buvo nustatytos lyginant vienos „EBmooc“ dalyvės ir vienos kūrėjos samprotavimus. 

Diskusija iš dviejų perspektyvas davė labai gerų rezultatų (saugumas, paslaugos, parama ir 
struktūrizavimas bei skaidrumas ypač svarbūs besimokančiojo požiūriu). Pats procesas leido mums dar 

kartą įsitikinti, kad būtinas kuo glaudesnis bendradarbiavimas su dalyviais. 
 

 
 

Ypač internetinių pasiūlymų atveju, kai mokymosi grupė, jos pasitenkinimas ir veikla dažnai nėra tiesiogiai 
matomi, atvirumas nuomonėms yra ypač svarbus. Galima prašyti pateikti tokius atsiliepimus besimokančiųjų, 
mokymo vadovų ir pranešėjų, taip pat galima pasikviesti ekspertus ir suinteresuotąsias šalis. 

Patarimas. 

Stenkitės nuolat iš kuo daugiau šaltinių gauti įvairius požiūrius atspindinčią grįžtamąją 

informaciją apie jūsų atvirus visuotinio nuotolinio mokymo kursus ir jų kokybės aspektus, 

įsiklausykite į visas nuomones ir būkite atviri visiems atsiliepimams! 
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Papildomas išvadas galima padaryti iš mokymosi analizės arba testų skaitmeninio mokymosi rezultatų, 

forumų ir t. t. Be abejo, nesistemingai pateikiami dalyvių atsiliepimai apie kursus irgi labai vertingi. Vis dėlto 

nereikėtų daryti klaidos ir forumuose kategoriškiausiai reiškiamas nuomones laikyti tipiškomis visai grupei, 
nes apklausos rezultatai kartais rodo visai ką kita. 

 
Dalyvių apklausa 

Per atvirus visuotinio nuotolinio mokymo kursus rengiamose apklausose visi užsiregistravę dalyviai gali būti 

apklausiami tik kursų pradžioje. Kursui einant į pabaigą grupė bus mažesnė ir iš kurso pasitraukę asmenys 
(įskaitant atsitiktinius lankytojus ir patenkintus modulio lankytojus) apklausose nebedalyvaus. Tačiau kaip tik 
jų atsiliepimai būtų ypač įdomūs. Vis dėlto jie negali būti apklausti dėl privatumo apsaugos aspektų (juk 
nenorime visų iš puslapio pasitraukusių dalyvių trukdyti vis iškylančiu langu). 

Labiausiai norėtųsi bent jau sužinoti, kokios grupės (tarp užsiregistravusių) veikiausiai užbaigs kursą, taigi į 

kokias grupes būtų galima sėkmingai nukreipti mokymosi pasiūlymą. Tai galima nustatyti tik surengus 
įžanginę apklausą (registruojantis į kursą). Tam, kad ši apklausa neatrodytų kaip kliūtis pateikti į kursus, ji turi 

būti trumpa (t. y. geriausiu atveju sudaryta tik iš vieno klausimo), be to, turi būti patikimai užtikrintas 
anonimiškumas. Šio klausimo turi pakakti susidaryti vaizdui apie tai, 

• kokie asmenys (grupės) – ir su kokiomis demografinėmis charakteristikomis – daugiausia registruojasi (tai taip 
pat įdomu finansuotojams) ir 

• kokie yra dalyvių ketinimai (tik susipažinti su kursu, lankyti atskirus modulius ar užbaigti visą atvirą 
visuotinio nuotolinio mokymo kursą) – be šio klausimo vėliau bus sunku prognozuoti kursą metusių 
asmenų skaičių. 

Tikrieji atsiliepimai apie kursą gali būti gauti po kursų užbaigimo vėl pateikus klausimyną, nes techniškai 

susiejus kursų baigimo patvirtinimo atsisiuntimą su užpildytu klausimynu galima tikėtis gauti beveik visų 
kursus baigusių klausimų atsakymų (jei priimtina rizika, kad atskiri dalyviai bus tuo nepatenkinti). Patartina 
parengti klausimų blokus, kad klausimynas būtų trumpas. Kartu, palaikant dialogą, taip pat turėtų būti 

suteikta galimybė atviriems atsakymams. Be to, turėtų būti atskirai užduodamas klausimas apie kiekvieną 

papildomą priemonę (pvz., internetinius seminarus, paramos grupes ir t. t.), jei norima padidinti jų 

veiksmingumą. 

Be to, patartina sukurti atsiliepimams skirtą el. pašto adresą ar skaitmeninę pašto dėžutę, kad ir vykstant 

kursui dalyviai galėtų teikti atsiliepimus. Paprastas sprendimas būtų pašto dėžutės piktograma, per kurią būtų 

galima patenkama į paklausimo formą; tada atsiliepimas galėtų būti toliau perduodamas el. pašto adresu 
anonimiškai. Žinoma, reikėtų suprasti ir tai, kad atsiliepimus pateikiantiems asmenims tokiu atveju kyla 
(papildomų) lūkesčių. 
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„EBmooc“ pavyzdys 

Su atsiliepimais susijusi patirtis 

Atsiliepimų pateikimo metodai ir praktika. Informacija apie grupės sudėtį ir dalyvių nuomonės buvo 

gautos (kaip rekomenduota aukščiau) pateikus su įžanginį klausimą per registraciją ir pateikus 

užpildyti klausimyną kurso pabaigoje. Per kursą dalyvių nebuvo aktyviai prašoma pateikti atsiliepimų, 
taip pat nebuvo tam skirto kontaktinio centro, tačiau mes, žinoma, nesistemingai gaudavome ir 
teigiamų, ir neigiamų atsiliepimų el. paštu ir forume. Deja, mums nepavyko surinkti sistemingų 
duomenų iš dalyvavimą kursuose nutraukusių asmenų, nors buvo nemažai tokių atvejų. Nuolat 

gaudavome mokymo vadovų atsiliepimus apie paramos grupes ir iš paramos grupių. 

Baigiamoji apklausa. Viena vertus, keletas dalyvių nepanorėjo atsakyti į privalomą baigiamąjį klausimyną, kita 

vertus, buvo gauta labai naudingų atsakymų. Galiausiai privalomas klausimynas padėjo mums gauti 
konkrečios informacijos apie tai, kokie kursų elementai labai patiko ir kokie buvo vertinami gerai ar iš esmės 

neutraliai. Kadangi apie 10 % sėkmingai kursus baigusių dalyvių niekada neprašė išduoti kursų baigimo 

patvirtinimo pažymėjimo, kyla klausimas, ar tai galbūt susiję su privaloma baigiamąja apklausa. 

 
Gauta patirtis 

Bet kokiu atveju rengdami „EBmooc18“ dar didesnį dėmesį skirsime kokybei, ypač mikrodidaktiniu, taip 
pat ir organizaciniu lygmeniu. Svarstome papildomas galimybes prašyti nuolat teikti atsiliepimus per 
pačius kursus, taip pat ketiname atskirti įžanginį klausimą nuo registravimosi proceso. Be to, norime 

ateityje aiškiau nurodyti, kad baigiamojo klausimyno užpildymas yra dar viena kurso dalis. 

Kokybės sritis, kurias nustatėme CONEDU remdamiesi dalyvės ir atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų 

kūrėjos argumentais, norėtume diferencijuoti toliau, atsižvelgdami į specialiąją literatūrą ir keisdamiesi 

nuomonėmis su ekspertais. 
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11.2. Papildomi ištekliai atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų rengėjams 
 

Dokumentų rinkiniai 

„Additional Course Materials“ – papildoma „Moocs4all“ skirta mokomoji medžiaga su daugybe 

patarimų ir išteklių atviriems visuotinio nuotolinio mokymo kursams, pateikiami kaip „Google Docs“: 

https://docs.google.com/document/u/1/d/1f-UwpwOJjar WBK-pwprqjiiSGO3pMQblRJyfHIY-jvQ/pub 

„MMC13 – Ressourcen“ – Boris Jaeger parengtas dokumentų apie atvirų visuotinio nuotolinio mokymo 
kursų kūrimą rinkinys „Wiki“ tinklalapyje: https://dachkm.org/wiki/index.php?title=MMC13_-
_Ressourcen 

 

Patarimai, vadovai, žinynai 

„Designing Your First MOOC from Scratch“ – straipsnis, kuriame pateikiama daugybė patirtimi 
pagrįstų rekomendacijų: https://www.openeducationeuropa.eu/sites/default/files/legacy_files/asset/From-
field_37_3.pdf 

„Edinburgh MOOCs handbook“ – atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų rengimo 
gairės „Coursera“ svetainėje: 
http://moocs.unige.ch/files/3414/2503/3908/Growing_an_Edinburgh_MOOC.pdf 

„edX MOOC Develeopment Checklist“ – kontrolinis sąrašas, apimantis būtiniausius reikalavimus atviriems 

visuotinio nuotolinio mokymo kursams, skirtiems „edX“: 

https://courses.edx.org/c4x/edX/edX101/asset/edX_MOOC_Development_Check list-a11y.pdf 

„Making a MOOC at TUM“ – Miuncheno technikos universiteto parengtas vadovas atvirų visuotinio nuotolinio 
mokymo kursų dėstytojams ir teikėjams: 

https://hochschulforumdigitalisierung.de/sites/default/files/dateien/2016_ TUM_MOOC_Handbook.pdf 

„The Keys to Designing Successful Open Course Experiences“ – trumpas straipsnis apie bendruomenės 

kūrimo svarbą ir tarpusavio paramą atviruose visuotinio nuotolinio mokymo kursuose: 
https://campustechnology.com/ articles/2016/04/29/the-keys-to-designing-successful-open-course-
experiences.aspx 

„Tipps der #MMC13-Teilnehmer/innen für MOOC-Macher/innen“: http://howtomooc.org/tipps-
der- mmc13-teilnehmer-fuer-mooc-macher/ 

 

Atviri visuotinio nuotolinio mokymo kursai apie atvirus visuotinio nuotolinio mokymo kursus 

„Designing online courses with the seven Cs framework“ – paaiškinamas internetinių kursų kūrimas 

taikant nesudėtingą sistemą: http://platform.europeanmoocs.eu/course_designing_on- 
line_courses_with_ 

„How to make an open online course“ – ir šiuo atveju pavadinimas pasako viską: 
http://www.open.edu/openlearnworks/course/view.php?id=2221 

„Making MOOCs on a budget“ – atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursai, kurių tema – 
nebrangių atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų kūrimas: 
http://course.oeru.org/moocs4all/ 

 

Pagalbinės priemonės 

„MOOC Design Template“ – bendras atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų kūrimo šablonas, 

pateikiamas kaip „Google Doc“: https:// docs.google.com/document/d/1ztWbeBfY-
UqkYYoKnuLGRDC8PvzmzySQldFuAQYFE4A/edit?usp=sharing 

„Showroom“ – čia pristatomi daugialypės terpės elementai, kuriuos galima panaudoti ir atviruose visuotinio nuotolinio 

http://www.openeducationeuropa.eu/sites/default/files/legacy_files/asset/From-field_37_3.pdf
http://www.openeducationeuropa.eu/sites/default/files/legacy_files/asset/From-field_37_3.pdf
http://moocs.unige.ch/files/3414/2503/3908/Growing_an_Edinburgh_MOOC.pdf
http://howtomooc.org/tipps-der-
http://howtomooc.org/tipps-der-
http://platform.europeanmoocs.eu/course_designing_on-
http://www.open.edu/
http://course.oeru.org/moocs4all/
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mokymo kursuose: http://showroom.oncampus.de/loop/Showroom 

Kita medžiaga konkrečiomis temomis nurodoma skirsniuose „Daugiau apie tai“ 
kiekvieno skyriaus gale. 

http://showroom.oncampus.de/loop/Showroom
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11.3. Kontrolinis sąrašas (E. Lackner, 2015) 

Toliau pateiktas kontrolinis sąrašas pažodžiui cituojamas iš Elke Lackner straipsnio „How to MOOC? Ein 
didaktischer Leitfaden zur Konzeption und Erstellung eines MOOCs.“ (2015), kuriame kalbama apie 
„iMooX“: 

 
„Pagrindiniai principai 

• Patys dalyvaukite atviruose visuotinio nuotolinio mokymo kursuose 

• Užtikrinkite visuotinio nuotolinio mokymo kursų atvirumą 

• Pasirinkite temą, patrauklią platesniems sluoksniams, o ne tik tam tikrai auditorijai 

• Pasirinkite tinkamą kalbą 

• Planuodami atsižvelkite į tikslinės grupės nevienalytiškumą 

• Pasirinkite tinkamą platformą 

• Išbandykite šią platformą ir jos funkcijas 

• Pagalvokite, ar reikalingi papildomi platformoje naudojami įrankiai 

• Parenkite įvadinę pamoką dalyviams, neturintiems mokymosi atviruose visuotinio nuotolinio mokymo kursuose 
patirties 

• Parenkite pamokas veiklos forumuose, pokalbių svetainėse ir t. t. tema 

• Taip pat parinkite reikiamus įrankius (kurie galėtų būti naudojami nepriklausomai nuo operacinės sistemos) 

• Parenkite pamokas įrankių, kurie turi būti naudojami ne per platformą, tema 

• Išbandykite funkcijas, užduotis ir testus, prieš juos aktyvindami 

• Reklamuokite kursą 

• Išaiškinkite institucinius reikalavimus, susijusius su dalyvavimo sertifikatais. 

• Apibrėžkite pageidaujamą sąveikos laipsnį 
 

Struktūros nustatymas 

• Padalykite kursą į vienodo dydžio dalis (vadinamąsias mokymosi sesijas) 

• Apsvarstykite atpažįstamą kiekvienos mokomosios sesijos struktūrą ir ją įgyvendinkite 

• Suskirstykite mokomąsias sesijas pagal skirtingas sritis (atsižvelgdami į tikslą) 

• Išdėstykite užduotis ir mokomąsias sesijas taip, kad jas būtų įmanoma įgyvendinti planuojant laiką 

• Prieš pradėdami pagrindinį darbą, parenkite pirmąją „įvadinę pamoką“ 
 

Reikalavimai dalyviams 

• Kursų pradžioje pateikite patvirtinimo apie dalyvavimą kursuose gavimo sąlygas 

• Persvarstykite tarpusavio vertinimą kaip galimą vertinimo metodą (prireikus paskelbkite taisykles) 

• Nustatykite pasiekimų patikrinimo formą 

• Apsvarstykite, ar būtų galima praleisti mokomąsias sesijas kai kuriomis temomis, bet vis tiek gauti 
baigimo sertifikatą 

• Nurodykite numatomą vidutinį reikiamą darbo krūvį per savaitę 

• Suformuluokite mokymosi tikslus 

• Apsvarstykite tinkamą patikrinimo modelį 

• Suformuluokite skirtingų tipų klausimus 

• Per patikrinimą klaidingų atsakymų atveju pateikite atsiliepimus ar papildomą informaciją 
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Užduotys 

• Formuluokite užduotis aiškiai ir suprantamai 

• Formuluokite užduotis atsižvelgdami į auditorijos nevienalytiškumą 

• Formuluokite užduotis taip, kad būtų skatinamas bendravimas 

• Sumažinkite su sąvokomis susijusius keblumus ar neaiškumus parengdami žodynėlį 

• Atkreipkite dėmesį į tai, kad formuluotės lyčių požiūriu būtų neutralios 

• Užduotis parenkite atsižvelgdami į skirtingų tipų besimokančiųjų poreikius 

• Užtikrinkite vertinimo kriterijų, taikomų atliekant tarpusavio vertinimą, skaidrumą 
 

Žiniasklaidos priemonių naudojimas 

• Parinkite naudojamas žiniasklaidos priemones, atsižvelgdami į turinį (daugialypės terpės naudojimas) 

• Pasirinkite tinkamus metodus, atsižvelgdami į turinį 

• Išbandykite įrankius prieš sukurdami turinį. Sukurkite turinį, kaip AŠI, taikydami jiems CC licenciją 

• Įtraukite tinkle pateiktą medžiagą, jei ji gali būti naudojama (žr. licenciją) 

• Sukurkite su mokymosi turiniu susijusius trumpus (5–10 minučių trukmės) vaizdo įrašus 

• Įtraukite į vaizdo įrašus klausimus 

• Suskaidykite turinį į nedideles dalis 

• Atkreipkite dėmesį į tai, kad medžiagą galima būtų naudoti nepriklausomai nuo operacinės sistemos 

tipo (pvz., pateikiant PDF formatu). 

• Užtikrinkite medžiagos diferenciaciją (medžiaga, skirta pradedantiesiems, pažengusiems, ekspertams ir 
t. t.) 

• Naudokite lyčių lygybę skatinančius pavyzdžius 

• Pritaikykite dizainą taip, kad medžiagą galima būtų perskaityti ekrane 

• Apsvarstykite medžiagos prieinamumo be kliūčių aspektus 

• Atkreipkite dėmesį į medžiagos dizaino vienodumą („pagrindinį šabloną“) 
 

Bendravimas 

• Parenkite naujienlaiškį, kad dalyviai būtų informuojami apie atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų 

eigą 

• Numatykite vietą bendrauti (pvz., „Wiki“ tinklalapiuose arba forumuose) 

• Skatinkite dalyvius kurti savo grupes, forumus ar „Wiki“ tinklalapius 

• Pateikite idėjų, skatinančių bendravimą kursuose ir už jų ribų 

• Nustatykite bendravimo arba elgesio taisykles („Netiquette“, „Chatiquette“) 

• Sukurkite kursų saitažodį 

• Sukurkite pranešimų juostą, kurią galima suskaidyti naudojant saitažodį 

• Įsitraukite į veiklą patys (galbūt pasitelkdami el. konsultantus) 

• Atkreipkite dėmesį į pasikeitusias bendrąsias sąlygas vienu metu vykstančių susitikimų atveju (pvz., laiko juostas) 
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Ištekliai 

• Nustatykite bendrąsias sąlygas: ar yra el. konsultantų? 

• Kurdami daugialypės terpės turinį (pvz., mokymo vaizdo įrašus), apsvarstykite galimybę skirti pasiruošimui daugiau 
laiko 

• Susisiekite su Daugialypės terpės arba IT skyriumi (pvz., kad padėtų parengti vaizdo medžiagą) 

• Kurkite tinklus su kolegomis 

• Kurkite atvirus visuotinio nuotolinio mokymo kursus komandoje arba kaip kviestinius kalbėtojus 
pasikvieskite kolegas 

• Numatykite pakankamai papildomo laiko kursams reklamuoti 

• Numatykite pakankamai papildomo laiko medžiagai ieškoti 

• Prašykite dalyvių pateikti atsiliepimus ir pasiūlymus 

• Fiksuokite savo su atvirais visuotinio nuotolinio mokymo kursais susijusią patirtį socialiniuose tinkluose arba 
internetiniame dienoraštyje 

• Numatykite daugiau laiko turiniui (pvz., nuorodų) patikrinti ir besimokantiesiems  
kuru
oti.“ 

(E. Lackner, 2015, p. 23–26) 
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11.4. Atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų kokybės kriterijai 

Europos atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų portalas „OpenupEd“ http://www.openuped.eu nori 
pasiūlyti bendrą erdvę įvairiems atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų teikėjams ir teikia kokybės ženklus 
atviriems visuotinio nuotolinio mokymo kursams. Spustelėję nuorodą http://www.openuped.eu/quality-
label/223-mooc-checklists , rasite kitus kontrolinius sąrašus su konkrečiais gerosios praktikos kriterijais, taikytinais 

• atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų dizainui, 

• atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų prieigai ir 

• naudojamai platformai bei paramos sistemai. 

Toliau išvardytuose punktuose pažodžiui cituojamas atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų 

kokybės kriterijų aprašymas, kuriuo remiamasi „OpenupEd“. Jis paimtas iš Jono Rosewello 
publikacijos (2015): „Benchmarks for MOOCs: the OpenupEd quality label“. 

„Institucinio lygmens 

strateginis valdymas 

• Institucija yra parengusi atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų strategiją, kuri susijusi su 
visuotinėmis el. mokymosi, atviro švietimo ir atviro licencijavimo strategijomis. 

• Švietimo ir technologijų plėtros moksliniai tyrimai ir stebėsena lemia atvirų visuotinio nuotolinio 
mokymo kursų struktūrą. Parengta skatinanti organizacinė sistema. 

• Institucija yra parengusi tinkamo atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų kūrimo finansavimo 

strategiją. Ji numačiusi verslo modelį, atitinkantį institucijos uždavinius ir užtikrinantį atvirų 
visuotinio nuotolinio mokymo kursų tvarumą. 

• Institucija su atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų dalyviais palaiko dalykinius ryšius ir 

nagrinėja etinius ir teisinius aspektus, įskaitant prieinamumą ir duomenų apsaugą. 

• Yra aiškiai apibrėžtos su bendradarbiavimo ir partnerystės veikla susijusios pareigos ir atsakomybė, taip 

pat, jei reikia, sudaromi veiklos susitarimai. Parengtos intelektinės nuosavybės teisių apsaugos ir 
atvirų licencijų suteikimo strategijos. 

• Institucija yra parengusi kokybės užtikrinimo politiką, atitinkančią nacionalines sistemas, o atvirų 
visuotinio nuotolinio mokymo kursų pasiūlymai susiję su šia politika. 

 

Mokymo programos struktūra 

• Institucija aiškiai susieja savo atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų portfelį su savo pagrindine 
mokymo programa. 

• Atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų portfelis, be žinių ir supratimo, apima kognityvinius įgūdžius, 

pagrindinius / perkeliamus įgūdžius bei profesinius įgūdžius. 
 

Kursų struktūra 

• Norėdama užtikrinti portfelio nuoseklumą, institucija numato atvirų visuotinio nuotolinio mokymo 

kursų išdėstymo ir pateikimo šablonus arba gaires. Šie šablonai lankstūs, kad būtų galima pritaikyti 
įvairius mokymo ir mokymosi metodus. 

• Kursų medžiaga, įskaitant numatomus mokymosi rezultatus, reguliariai peržiūrima, atnaujinama ir 
tobulinama, atsižvelgiant į suinteresuotųjų šalių atsiliepimus. 

• Institucija apibrėžia atvirą atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų komponentų licenciją ir yra 
parengusi intelektinės nuosavybės teisių stebėsenos mechanizmą. 

http://www.openuped.eu/
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Kursų vykdymas 

• Atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų platforma yra patikima, saugi ir užtikrina tinkamą 

privatumo apsaugos lygį. Numatyta vykdyti sistemos techninę priežiūrą, stebėseną ir tikrinti 

rezultatus. 

• Atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų platforma teikia įvairias internetines priemones, tinkamas 
priimtiems švietimo modeliams. 

• Parengti mechanizmai, skirti atviriems visuotinio nuotolinio mokymo kursams stebėti ir vertinti, taikant kiekybinius 
ir kokybinius metodus. 

 

Parama personalui 

• Institucija tinkamai apmoko akademinį ir pagalbinį personalą, kad šis įgytų įgūdžių, reikalingų el. 
mokymo paslaugos kurti ir teikti. 

• Švietimo tyrimai ir naujovės el. mokymo srityje laikomos aukšto lygio veikla. Parengti gerosios patirties 
sklaidos mechanizmai. 

• Ši institucija teikia atvirų visuotinio nuotolinio mokymo kursų darbuotojams tinkamą paramą ir 

išteklius bei tvarko darbo krūvius. 
 

Parama besimokantiesiems 

• Besimokantiesiems atviruose visuotinio nuotolinio mokymo kursuose pateikiama aiški ir naujausia 

informacija apie kursus, įskaitant tikslus / uždavinius, mokymosi ir vertinimo metodus, darbo krūvį ir 

būtinas žinias. Kai įmanoma, kursai turėtų būti susieti su nacionalinėmis ar Europos akademinėmis 

sistemomis arba specifikacijomis. 

• Besimokančiųjų atviruose visuotinio nuotolinio mokymo kursuose ir institucijos teisės, pareigos ir 

atsakomybė aiškiai išdėstytos. 

• Institucija naudojasi socialiniais tinklais, kad skatintų besimokančiųjų atviruose visuotinio nuotolinio mokymo 
kursuose akademinių bendruomenių kūrimą. 

• Besimokantiesiems atviruose visuotinio nuotolinio mokymo kursuose skirtos aiškios akademinės, 
techninės ir administracinės paramos priemonės. Paramos lygį nustato institucija. 

 

Kursų lygis 

• Pateikiama aiški mokymosi rezultatų, susijusių su žiniomis ir įgūdžiais, ataskaita. 

• Užtikrinamas pagrįstas mokymosi rezultatų, turinio, mokymo ir mokymosi strategijų (įskaitant 

žiniasklaidos priemonių naudojimą), taip pat vertinimo metodų nuoseklumas. 

• Veikla kursuose padeda besimokantiesiems mokytis savarankiškai ir bendrauti su kitais. 

• Kursų turinys tinkamas, tikslus ir aktualus. 

• Darbuotojai, kurie rengia ir pateikia kursą, turi įgūdžių ir patirties, kad atliktų tai sėkmingai. 

• Kursų sudedamosios dalys turi atvirą licenciją, kuri tinkamai suteikta. Medžiagą naudojant 
pakartotinai siūloma pasirinkti tinkamus formatus ir standartus. 

• Kursai atitinka išdėstymo, pateikimo ir prieinamumo gaires. 

• Kursai pakankamai interaktyvūs (besimokantysis-turinys arba besimokantysis-besimokantysis), kad būtų 
skatinamas aktyvus dalyvavimas. Per kursus besimokantiesiems užtikrinamas reguliarus grįžtamasis ryšys, 
pasitelkiant savęs vertinimą, testus ar savitarpio vertinimus. 

• Mokymosi rezultatai vertinami taikant suteikiamo sertifikato lygį atitinkantį ugdomojo ir 
baigiamojo vertinimo derinį. 

• Vertinimas aiškus, sąžiningas, pagrįstas ir patikimas. Kovai su apsimetinėjimu ir plagijavimu taikomos 
suteikiamo sertifikato lygį atitinkančios priemonės. 

• Kursų medžiaga peržiūrima, atnaujinama ir tobulinama, atsižvelgiant į suinteresuotųjų šalių atsiliepimus.“ 


